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CONSELHO DELIBERATIVO 

Deliberação CEETEPS Nº 005, de 5-12-2013 

Disciplina, nas Escolas Técnicas Estaduais, o exercício da 
função de Coordenador de Projetos Responsável por Classes 
Descentralizadas 

A Presidente do Conselho Deliberativo, do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, à vista do aprovado na 500ª Sessão, realizada em 05-12-
2013, considerando o contido na Lei 9.394, de 20-12-1996 e na Lei Complementar 
1.044, de 13-05-2008, expede a presente DELIBERAÇÃO: 

Artigo 1º. As Escolas Técnicas Estaduais poderão contar com um docente que seja 
contratado por prazo indeterminado para exercer a função de Coordenador de 
Projetos Responsável por Classes Descentralizadas, com atribuições de 
acompanhamento, controle e avaliação das atividades pedagógicas e 
administrativas de sua(s) classe(s) descentralizada(s), sob a orientação da equipe 
gestora. 

§ 1º- Para fins desta deliberação, a equipe gestora é composta pelo Diretor de 
Escola Técnica, o Diretor de Serviços - Área Administrativa, Diretor de Serviços - 
Área Acadêmica, o Assistente Técnico Administrativo I, o Coordenador de Projetos 
Responsável pela Coordenação Pedagógica e o Coordenador de Projetos 
Responsável pela Orientação e Apoio Educacional. 

§ 2º - A designação de Coordenador de Projetos Responsável por Classes 
Descentralizadas será feita por ato do Diretor Superintendente, mediante a indicação 
do Diretor de Escola Técnica. 

§ 3º - As Escolas Técnicas que possuam Classes Descentralizadas em 
funcionamento em mais de um local ou em municípios diferentes, poderão contar 
com um Coordenador de Projetos para cada local ou município. 

Artigo 2º - São requisitos para a indicação do Coordenador de Projetos 
Responsável por Classes Descentralizadas: 

I - Ser portador de licenciatura plena ou equivalente; 

II - Ter contrato com o CEETEPS por prazo indeterminado; 

III - Possuir pelo menos três anos de experiência docente na Instituição; 

IV - Possuir pelo menos três anos de experiência em funções técnico-pedagógicas 
e/ou administrativas. 

V - Ter um Plano de Trabalho, aprovado pelo Diretor da Escola Técnica. 

§ 1º - Na impossibilidade do docente reunir todos os requisitos acima previstos, 
exceto quanto ao disposto no artigo 2º, II desta Deliberação, a designação estará 
sujeita à autorização em caráter excepcional do Senhor Coordenador da Unidade do 
Ensino Médio e Técnico, mediante justificativa fundamentada, a ser apresentada 
pelo Diretor de Escola Técnica. 

§ 2º - Não serão designados docentes contratados por prazo determinado para a 
função de Coordenador de Projetos Responsável por Classes Descentralizadas. 

§ 3º - Nas hipóteses de Classes Descentralizadas em processo de criação de Escola 
Técnica, o indicado deverá estar qualificado para a função de diretor. 



Artigo 3º - O Coordenador de Projetos Responsável por Classes Descentralizadas 
deve exercer, no âmbito de sua atuação, funções pedagógico-acadêmicas, 
gerenciais e institucionais, consubstanciadas nas seguintes atribuições: 

I - Participar da elaboração do projeto de implantação e implementação das classes 
descentralizadas que ficarão sob sua responsabilidade; 

II - Buscar integração entre os docentes, prestando orientação aos novos 
professores; 

III - Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; 

IV - Coordenar as atividades pedagógicas, sob a orientação do Coordenador de 
Projetos Responsável pela Coordenação Pedagógica da Etec sede. 

V - Coordenar as atividades de apoio educacional, sob a orientação do Coordenador 
de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional da Etec sede. 

VI – Acompanhar, em conjunto com o coordenador de curso, a programação das 
atividades de recuperação contínua e de progressão parcial, orientando e 
acompanhando sua execução; 

VII - Cumprir e fazer cumprir as diretrizes estabelecidas pelos órgãos superiores 
para uso compartilhado do prédio escolar; 

VIII - Responsabilizar-se pela organização e cumprimento do calendário escolar, da 
carga horária e do horário de aulas; 

IX - Responsabilizar-se pelo atendimento ao aluno e ao docente; 

X - Auxiliar na elaboração e na implementação do projeto político-pedagógico 
referente às Classes Descentralizadas; 

XI - Cumprir e fazer cumprir o Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais 
do CEETEPS e o Regimento Disciplinar dos Empregados Públicos do CEETEPS; 

XII - Encaminhar à Direção da Etec Sede casos disciplinares de alunos e docentes 
que envolvam aplicação de penalidades. 

XIII - Participar dos Conselhos das Turmas das Classes Descentralizadas; 

XIV - Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

Artigo 4º. Para o desempenho de suas atribuições, o Coordenador de Projetos 
Responsável por Classes Descentralizadas contará com horas-atividade específicas 
(HAE) em, no máximo, até 40 (quarenta) horas semanais fixadas pela Unidade do 
Ensino Médio e Técnico, levando-se em conta as habilitações oferecidas, número de 
classes, localização geográfica, períodos de funcionamento, quantidade de 
laboratórios, número de professores, auxiliares de docentes, entre outros parâmetros 
a ser definidos. 

§ 1º - As horas-atividade aqui previstas serão calculadas considerando a categoria 
do docente. 

§ 2º - O número de HAEs de coordenação de projetos somado ao número de horas-
aula e de HAE Outros, não poderá ultrapassar o limite máximo de 200 (duzentas) 
horas mensais. 

§ 3º - Respeitado o limite de 200 (duzentas) horas mensais de trabalho, o 
Coordenador de Projetos Responsável por Classes Descentralizadas poderá exercer 
cumulativamente a função docente e ou de Coordenador de Curso na mesma ou em 
outra unidade de ensino desde que em período diverso. 



§ 4º - É vedada a coordenação de classes descentralizadas, pelo mesmo 
Coordenador de Projetos, simultaneamente. 

§ 5º - O docente designado para essa função poderá afastar-se das aulas das quais 
é titular, em número correspondente às HAEs deferidas, contanto que haja 
substituto. 

§ 6° - Até o término das atividades escolares, o Coordenador de Classe 
Descentralizada deverá encaminhar relatório de suas atividades para o Diretor de 
Escola Técnica responsável pela classe descentralizada, para análise e aprovação. 

§ 7º - Enquanto não for designado, o Coordenador de Projetos Responsável por 
Classes Descentralizadas deverá continuar ministrando as aulas dos componentes 
que lhe foram atribuídos, sendo vedado o exercício antes da designação. 

Artigo 5º - O Coordenador de Projetos Responsável por Classes Descentralizadas 
fará jus, enquanto no exercício de suas funções, à gratificação de função prevista no 
artigo 30 da Lei 1044, de 13-05-2008 e Artigo 3º da Deliberação CEETEPS-7, de 05-
02-2009. 

Artigo 6º - A designação para o exercício dessa função dar-se-á pelo prazo de 01 
(um) ano, podendo o docente ser reconduzido sucessivamente a cada ano por meio 
de proposta do diretor de Escola Técnica, exceto quando se tratar de designação em 
caráter excepcional. 

§ 1º - A designação e respectiva atribuição de HAEs ficam condicionadas à prévia 
atribuição de aulas ao substituto quando for o caso e a apresentação e aprovação 
do Plano de Trabalho para o Diretor de Escola Técnica. 

§ 2º - Até o término das atividades escolares, o Diretor da Escola Técnica deverá 
analisar e aprovar o relatório do Coordenador de Classes Descentralizadas. 

Artigo 7º - Poderá ocorrer substituição para o ocupante da função de Coordenador 
de Projetos Responsável por Classes Descentralizadas nos seus impedimentos 
legais e temporários, superiores a 15 dias, desde que o substituto atenda aos 
requisitos elencados no artigo 2ª desta deliberação. 

Artigo 8º - A cessação da designação poderá ocorrer: 

I - A pedido do interessado; 

II - Pelo não cumprimento de suas atribuições; 

III - Pela extinção da classe descentralizada; 

IV - Pela não aprovação do relatório; 

V - A critério da Administração Central. 

Artigo 9º - Os casos omissos, bem como a expedição de normas complementares e 
demais assuntos concernentes à coordenação de projetos que envolvem decisões 
do CEETEPS serão resolvidos pelo Coordenador da Unidade do Ensino Médio e 
Técnico. 

Artigo 10 - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário, especialmente a Deliberação CEETEPS 10/2009, 
alterada pela Deliberação CEETEPS 04/2012.(Processo CEETEPS 2893/2009 – CD 
038/2013) 

(Republicada por ter saído com incorreções.) 


