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Disponível on-line, ficha de
inscrição para a modalidade
aberta deve ser preenchida
à mão e enviada pelo correio
com cópias do RG, do CPF e
do certificado de conclusão
da etapa anterior

ARQUIVO PESSOAL

Criado em 2008, a partir de parceria do CPS com a Fundação Roberto
Marinho, o Telecurso TEC tem a
proposta de ampliar o acesso à educação profissional e à empregabilidade dos participantes. Atualmente,
oferece três cursos técnicos na área
de gestão: Comércio e Secretariado,
ambos com 800 horas de atividades,
e Administração, com mil horas. As
três formações são reconhecidas pelo
Conselho Estadual de Educação de
São Paulo (CEE/SP), têm duração de

Denis Almeida: “Disciplina e disposição”

REPRODUÇÃO

T

ermina no dia 21 de outubro o prazo
para inscrição gratuita no exame
presencial da modalidade aberta
do Telecurso TEC do Centro Paula
Souza (CPS). O interessado em fazer
a prova para obter o certificado de
conclusão dos módulos I, II ou III
deverá remeter pelo correio a ficha
de inscrição, disponível on-line, preenchida e acompanhada da documentação obrigatória. A avaliação
será aplicada no dia 9 de dezembro,
sábado, às 9 horas, nas 38 Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs) polos do
programa (ver Serviço).

PAULO CESAR DA SILVA

Telecurso Tec: prazo de inscrições
para a prova vai até dia 21
A partir da esquerda, Juliana
Leal, Adelina Lucia e Cláudia
Flo, responsáveis pela emissão
de certificados

Material disponível no site do CPS

um ano e meio e seu conteúdo é dividido em
três módulos semestrais. O primeiro deles,
chamado de Básico, é comum aos três cursos.
Flexibilidade – “A proposta é possibilitar ao estudante a obtenção de mais dois
diplomas gratuitos depois da conquista do primeiro. Basta ele continuar estudando, de acordo com seu ritmo e disponibilidade de tempo”,
sublinham Lídia Ramos, Juçara Montenegro e
César Freitas, coordenadores do Telecurso
TEC do Grupo de Estudo de Educação a Distância (GEEaD). “Quando o estudante é aprovado em um módulo, seu certificado ou diploma é encaminhado pelo GEEaD para a Etec
polo onde ele fez as provas em até três meses.
E deve também ser retirado lá”, informam.
Continuar estudando foi a decisão tomada por Denis Almeida, de 23 anos, morador
de Guarulhos. Ele já se inscreveu para fazer a
prova presencial em dezembro e assim tentar
concluir a formação técnica em Comércio, a
terceira no Telecurso TEC. Em 2009, quando
cursava o penúltimo ano do ensino médio,
foi orientado pela direção da Escola Estadual
Juvenal Ramos Barbosa a assistir, no ano
seguinte, as aulas presenciais ministradas aos
sábados pela professora Rosimeire Francisco,
do CPS, orientadora do Telecurso TEC no
estabelecimento de ensino.
Realidade – “Muitas atividades exigiam consultas nas empresas da cidade. Assim,
todos da turma acabavam sabendo como funcionam as organizações, a realidade de cada
uma e a situação do mercado de trabalho”,
conta Denis. Atualmente ele busca nova colocação profissional. Seu último emprego foi no
Aeroporto Internacional de Cumbica e ele vê o
ensino a distância oferecido pelo governo do
Estado como uma grande oportunidade para

quem não pode pagar faculdade. “Somente
lamento este ser o último curso disponível para
mim, deveria haver mais opções”, comenta.
“Estudar por conta própria exige disciplina e disposição, mas o material didático digital, oferecido no formato PDF, ajuda muito,
assim como o ótimo suporte oferecido pelo
CPS. Tiro muitas dúvidas pela fanpage do
Facebook do Telecurso TEC e não costumo
deixar nenhuma delas pendente”, relata. Para
quem vai prestar a prova pela primeira vez, ele
diz que é bom procurar lembrar-se dos enunciados apresentados nas lições. “São sempre
revisitados”, revela.
Documentos – Para a prova presencial do Módulo I, o envelope com a ficha de
inscrição deve seguir para o GEEaD incluindo cópia autenticada do RG, CPF e mais cópia
simples do certificado de conclusão do ensino
fundamental ou médio. Para o Módulo II, são
exigidos os mesmos documentos autenticados
anteriores e cópia simples do certificado de
conclusão do Módulo I, dispensando, porém,
o certificado de conclusão do ensino médio;
para o Módulo III, é preciso RG e CPF autenticados e mais cópia simples do certificado de
conclusão do Módulo II.
Constituído por livros e vídeos, o material didático dos cursos fica disponível no site
do CPS, no canal do GEEaD no YouTube e
também na fanpage do Facebook, bem como
muitas questões aplicadas de exames anteriores. Para aprovação e progressão para as etapas seguintes dos cursos, é preciso acertar no
mínimo 16 dos 30 testes de múltipla escolha
das provas presenciais (ver serviço).
Além da modalidade aberta, na qual o
aluno estuda 100% por conta própria, o
Telecurso TEC apresenta mais duas opções:
on-line e semipresencial. Para participar

delas, entretanto, é necessária aprovação no
Vestibulinho, o processo seletivo semestral
adotado nas Etecs (ver serviço). Na modalidade on-line, o estudante recebe orientação
de um professor tutor e na semipresencial
tem direito também a aulas semanais em
uma Etec polo. Nas duas modalidades, o
participante tem auxílio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, plataforma de ensino
a distância utilizada pelo GEEaD.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Serviço
Telecurso TEC
Informações e material didático
em http://goo.gl/7Xqjb7
Facebook – http://goo.gl/kSU8Jd
Canal do GEEaD no YouTube
http://goo.gl/YZunHf
Vestibulinho Etecs
http://www.vestibulinhoetec.com.br
Ficha de inscrição para prova e lista de
Etecs polo – http://goo.gl/v8RPhP
Regulamento – http://goo.gl/ohkjG4
Remessa de documentos com a ficha
de inscrição
GEEaD – Centro Paula Souza
A/C Secretaria Acadêmica
Ref: Modalidade Aberta – Telecurso TEC
Praça Cel. Fernando Prestes, 74
Bom Retiro
CEP 01124-060 – São Paulo – SP

ERRATA
A sigla do Instituto da Criança é
ICr e, não, IC, como constou na reportagem “Instituto da Criança: referência no
tratamento humanizado” veiculada na
página IV da edição do dia 11 de outubro.
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