


Novotec

Novotec é o ensino médio integrado com o técnico em parceria 
com o Centro Paula Souza

Serão oferecidos cursos de acordo com:

• Polos econômicos;
• Atividade econômica da região;
• Especialidades da ETEC.

Público Alvo: alunos concluintes de 9º ano, em 2019, da rede 
pública



Novotec

Cursos oferecidos:

• Administração; 
• Logística;
• Marketing;
• Recursos Humanos;
• Informática;
• Informática para internet;
• Redes de computadores e
• Desenvolvimento de Sistemas.



OFERTA DE 
ENSINO TÉCNICO                       

NOVOTEC INTEGRADO

Curso de habilitação, currículo integrado entre ensino médio e técnico (3000 
horas em um turno)

Itinerário Formativo Técnico no Ensino Médio

Implantação nos espaços ociosos das escolas estaduais

Parte técnica dos cursos é dado pelos professores do Centro Paula Souza e a 
base pelos professores da rede

Cursos são decididos em conjunto com as escolas



NOVOTEC VIRTUAL

Cursos Online de 400h

Oferta via EaD em parceria com a 

UNIVESP

NOVOTEC MÓVEL

Cursos de qualificação profissional de 

160h a 200h, nas unidades móveis

OUTRAS MODALIDADES                       
DO NOVOTEC

NOVOTEC EXPRESSO

Cursos de qualificação profissional de 200h

Critério de implantação: espaços ociosos em unidades escolares próximas (ETEC 
e EE), com demanda reprimida no curso técnico e alta matrícula de ensino 
médio no entorno

SÃO MAIS 3 OPÇÕES DE CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES!



Novotec

Período de inscrição: 26/08  a 23/09

Inscrições: 
• APP “Minha Escola SP”;
• http://sed.educacao.sp.gov.br;
• secretaria da escola

http://sed.educacao.sp.gov.br/


O ENSINO TÉCNICO MUDOU
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CURSOS TÉCNICOS

MAIS MODERNOS

71% dos alunos estão 

empregados um ano

após a graduação*

*Fonte

Pesquisa WebSAI

2019 - CPS

Fonte: 

InfoMoney

Maio 2019

Fonte: 

Revista Exame

2017



HABILIDADES COMPORTAMENTAIS

DEMANDADAS PELO MERCADO

Os cursos técnicos contemplam diversas 

competências sofisticadas*

CRIATIVIDADE

GERENCIAMENTO DO TEMPO

COLABORAÇÃO

GESTÃO DE PESSOAS

PERSUASÃO

COMUNICAÇÃO

* Habilidades mais 

requisitadas pelo mercado 

de acordo com estudo 

publicado anualmente pelo

Place your screenshot here



Essa habilidade consiste na construção de programas de computadores que

permitem o armazenamento da informação de forma remota (na “nuvem”) e é uma

tendência mundial no mercado de tecnologia

Parceria do Novotec Expresso com a AWS Educate, da 

Amazon, maior provedor de armazenamento na nuvem, 

para formação continuada dos professores

COMPUTAÇÃO NA NUVEM

CURSOS TÉCNICOS:

Informática

Informática
para Internet

Redes de 
Computadores

HABILIDADES TÉCNICAS

DEMANDADAS PELO MERCADO



Capacidade de gerar e analisar dados quantitativos (planilhas, gráficos) para

apoiar a tomada de decisões de organizações

ANÁLISE DE NEGÓCIOS

CURSOS  CPS:

Recursos Humanos

Administração

Contabilidade

Logística

Telecomunicações

HABILIDADES TÉCNICAS

DEMANDADAS PELO MERCADO



Num mundo cada vez mais conectado, 

habilidades de marketing pelas ferramentas 

digitais estão em alta

MARKETING DIGITAL
CURSOS  CPS:

Marketing

PRODUÇÃO DE VÍDEOS

Multimídia

A demanda por profissionais de produção 

de vídeo está cada vez maior, já que a 

transmissão de vídeos online representa 

hoje 70% do consumo de internet!

Produção de 
Áudio e Vídeos

CURSOS  CPS:

Processos
Fotográficos

HABILIDADES TÉCNICAS

DEMANDADAS PELO MERCADO



Os alunos precisarão fazer vestibulinho?

- Não! os critérios de seleção dos estudantes serão com base em 

vulnerabilidade (inscrição no cadastro único), proximidade da escola e 

paridade de gênero.

As turmas que participam do Novotec vão deixar de participar do 

Inova?

- Não! As turmas do Novotec Integrado terão os componentes do Inova 

dentro das disciplinas do curso técnico, além de 7 aulas diárias de 45 

minutos.

PEI pode ter Novotec Integrado?

- Sim! Porém apenas as escolas que já são PEI em 2019. As que se 

tornarem PEI em 2020 não poderão receber Novotec nesse momento.

DÚVIDAS FREQUENTES



As escolas terão voz na definição dos cursos?

- Sim! As escolas e os estudantes serão consultados e, junto ao CPS, vão 

definir qual curso será ofertado em cada unidade.

DÚVIDAS FREQUENTES

O estudante irá receber quantos certificados?

- O estudante irá receber o certificado de conclusão do ensino médio e o 

diploma de habilitação técnica.

As escolas vão receber investimento em infraestrutura?

- Sim! Para realização dos cursos técnicos é necessário de, pelo menos, 

um laboratório de informática e acesso à internet.


