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Caro Aluno (a),

Seja bem-vindo(a) ao  MEDIOTEC da UNEP/UECE!

O MedioTec é uma ação do Pronatec que visa à oferta 
de cursos técnicos simultâneos ao ensino médio para alunos 
regularmente matriculados na rede pública de ensino. O obje-
tivo é garantir que o estudante do ensino médio, após concluir 
essa etapa de estudos, já esteja inserido no mercado de trabalho. 

O MedioTec será ofertado em 34 municípios do Estado do Ceará, atra-
vés da Fundação Universidade Estadual do Ceará (FUNECE), por meio da 
Unidade de Educação Profissional (UNEP),  com 10 cursos profissionalizan-
tes técnicos de nível médio.
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Informações sobre os cursos ofertados

 AGRONEGÓCIO

 • •O técnico em agronegócio presta apoio técnico para o desenvolvimento 
das relações comerciais e industriais que envolvem as cadeias produtivas 
agrícolas e pecuárias. A principal função desse profissional é garantir o 
uso economicamente viável e sustentável dos recursos que envolvem os 
agronegócios. 

 • Área de atuação: prestação de serviços na área de agricultura e de pecu-
ária.

 • Carga horária total do curso: 1200 horas-aula
 • O que você vai estudar: cadeias produtivas, princípios gerenciais, sistema 

de produção, legislação, estoque, marketing, logística e mercado.
 • Funcionamento: no horário da tarde (13h às 17h) de segunda a sexta-feira.

APICULTURA

 • O técnico em apicultura é o profissional responsável pelo planejamento, 
pela implantação, pela manutenção e pela gestão de produtos apiários 
(originados das abelhas). Além disso, acompanha pesquisas sobre a re-
produção de abelhas, o controle de qualidade das espécies e a comercia-
lização de produtos apícolas.

 • Área de atuação: prestação de serviços na área de agricultura e de pe-
cuária.

 • Carga horária total do curso: 1200 horas-aula
 • O que você vai estudar: apicultura, equipamentos, produção intensiva, 

produção artesanal, controle sanitário, manejo, apiário, comercialização, 
qualidade.

 • Funcionamento: no horário da tarde (13h às 17h) de segunda a sexta-
-feira.

COMÉRCIO

 • O técnico em comércio é o profissional que analisa o cenário do co-
mércio atual, diagnostica problemas relacionados à área comercial de 
uma instituição e indica as melhores maneiras de solucioná-los. Pode 
ainda, trabalhar com estratégias de vendas e de marketing empresarial, 
de relacionamento com o cliente e outras atividades relacionadas ao 
comércio de uma empresa. 

 • Área de atuação: prestação de serviços na gestão de negócios
 • Carga horária total do curso: 800 horas-aula.
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 • O que você vai estudar: comércio; aprovisionamento; controle e armaze-
nagem; documentação comercial; equipamentos comerciais; matemática 
comercial e financeira; legislação trabalhista, tributária e empresarial; roti-
nas trabalhistas, financeiras e contábeis e técnicas administrativas.

 • Funcionamento: no horário da noite (18h às 21h30) de segunda a sexta-
-feira.

CONTABILIDADE

 • O técnico em contabilidade é o profissional que anali-
sa programa e controla eventos diversos, podendo atuar em 
órgãos governamentais ou em empresas públicas ou pri-
vadas. O técnico contábil, por meio de seu trabalho, busca 
otimizar e racionalizar os resultados da instituição em que 
trabalha, tornando mais eficazes as atividades contábeis. 
 • Área de atuação: prestação de serviços na gestão de 

negócios
 • Carga horária total do curso: 800 horas-aula.
 • O que você vai estudar: organização empresarial; 

análise financeira e orçamentos; Direito público e privado; 
Legislação trabalhista, tributária e empresarial; Normas bra-

sileiras de contabilidade; fiscalização; Contabilidade; custos e patrimônio; 
Matemática financeira

 • Funcionamento: no horário da noite (18h às 21h30) de segunda a sexta-
-feira.

ENFERMAGEM

 •O técnico em enfermagem é o profissional que atua 
na área de saúde, auxiliando procedimentos de enfer-
magem, como realização de curativos, administração 
de medicamentos, vacinas, nebulizações, banhos de 
leito, verificação de sinais vitais etc. Pode ainda, atuar 
em cirurgias como instrumentador cirúrgico. 
 •Área de atuação: prestação de serviços na área de 

saúde.
 •Carga horária total do curso: 1.200 horas-aula teórica 

e 600 horas de estágio.
 •O que você vai estudar: processos saúde-doença e 

seus condicionantes; políticas de saúde; anatomia, fi-
siologia, nutrição, farmacologia, microbiologia e para-
sitologia; processo de trabalho, humanização, ética e 
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legislação profissional. Fundamentos da enfermagem. enfermagem neo-
natológica, obstétrica, neuropsiquiátrica e trabalho em UTI; suporte básico 
à vida; biossegurança.

 • Funcionamento: no horário da tarde (13h às 17h) de segunda a sexta-feira.

GERÊNCIA EM SAÚDE

 • O técnico em gerência em saúde é o profissional que parti-
cipa do planejamento, do controle, da avaliação e da imple-
mentação de políticas públicas de saúde. Além disso, pode 
gerenciar serviços de unidades de saúde e assessorar estu-
dos de custos e de viabilidade de projetos referentes à saúde.  

 • Área de atuação: prestação de serviços na área de saúde 
pública

 • Carga horária total do curso: 1.200 horas-aula.
 • O que você vai estudar: Sistema Único de Saúde; legislação 

e regulação; modelos de atenção e de gestão; avaliação e in-
dicadores de desempenho; processo de trabalho em saúde; 
financiamento e orçamento; sistemas de informações; patri-
mônio e estoques.

 • Funcionamento: no horário da noite (18h às 21h30) de segunda a sexta-
-feira.

 INSTRUMENTO MUSICAL

 • O técnico em instrumento musical é o profissional que atua em ban-
das, orquestras, conjuntos musicais, grupos de câmara, estúdios 
de gravação e de mídias em geral, executando atividades variadas, 
como atividades de performance instrumental e de elaboração de 
arranjos musicais, bem como a orquestração e harmonização de 
hinos e de canções.   

 • Área de atuação: prestação de serviços e produção cultural.
 • Carga horária total do curso: 800 horas-aula.
 • O que você vai estudar: percepção, linguagem, estruturação e es-

tética da música (ritmo, melodia, harmonia, textura, forma); gêneros 
e estilos musicais; técnicas específicas e repertório do respectivo 
instrumento. 

 • Funcionamento: no horário noturno (18h às 21h30) de segunda a 
sexta-feira.

REGÊNCIA

 • O técnico em regência é o profissional que atua na direção musical de 
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grupos vocais e instrumentais e na 
concepção, no planejamento e na 
regência de espetáculos musicais.   

 • Área de atuação: prestação de 
serviços na área musical – corais, 
música popular brasileira e folcló-
rica, grupo de câmara, estúdio de 
gravação, rádio, televisão, multimí-
dia e espaços culturais.

 • Carga horária total do curso: 800 
horas-aula.

 • O que você vai estudar: técnicas 
de regência musical; percepção, 

linguagem, estruturação e estética da música (ritmo, melodia, harmonia, 
textura, forma); gêneros e estilos musicais; composição de arranjos mu-
sicais para formações vocais e instrumentais. 
 • Funcionamento: no horário noturno (18h às 21h30) de segunda a sexta-

-feira.

PESCA

 • O técnico em pesca é o profissional que atua no cultivo de peixes, ca-
marões, ostras, mexilhões, rãs e algas, colaborando para a boa qualidade 
dos ambientes de cultivo e executando atividades relativas à reprodução, 
à larvicultura e à engorda de espécies aquáticas. Esse profissional atua 
também no beneficiamento do pescado, garantindo a sua qualidade.   
 • Área de atuação: prestação de serviços na área de pesca

 • Carga horária total do curso: 1.000 horas-aula.
 • O que você vai estudar: embarcações de pesca; apetrechos e equipamen-

tos de pesca; navegação e regulamentação; máquinas, motores e 
equipamentos pesqueiros; técnicas de captura, beneficiamento e de 
conservação do pescado.
 • Funcionamento: no horário da tarde (13h às 17h) de segunda 

a sexta-feira.

SEGURANÇA DO TRABALHO

 • O técnico em segurança do trabalho é o profissional que ins-
peciona as dependências, as instalações e os equipamentos das 
empresas, observando os fatores de risco para os trabalhadores e 
minimizando-os. Atua também na prevenção de acidentes e de do-
enças ocupacionais.    
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 • Área de atuação: prestação de serviços na área de segurança do trabalho.
 • Carga horária total do curso: 1.200 horas-aula
 • O que você vai estudar: legislação; sistema de segurança e saúde no tra-

balho; prevenção e controle de riscos; tecnologias de prevenção e comba-
te a incêndio e suporte emergencial à vida; meio ambiente e qualidade de 
vida; ergonomia; desenho técnico; doenças ocupacionais.

 • Funcionamento: no horário noturno (18h às 21h30) de segunda a sexta-feira.

   Num mundo de múltiplos desafios, a formação profis-
sional apoiada em premissas de uma educação para 
cidadania, torna-se uma excelente oportunidade para 
você, jovem estudante. 

Dessa forma, visando ao desenvolvimento de compe-
tências voltadas para o mundo do trabalho, bem como para vida em socieda-
de, convidamos você para construirmos juntos essa experiência de formação. 

Nessa perspectiva, torna-se imprescindível o compromisso de todos na cons-
trução de um convívio harmônico e solidário, seguindo os aspectos descritos 
a seguir. 

QUAIS SãO SEUS DIREITOS?

a) Ter acesso ao regimento das instituições onde os cursos estão funcionan-
do (escolas/polos UAB/campi da UECE) e às diretrizes do programa do 
MedioTec;

b) Receber orientação para uma boa formação moral, intelectual e profissional;
c) Participar das atividades pedagógicas, culturais, recreativas e dos eventos 

voltados para o seu desenvolvimento pessoal e profissional;
d) Recorrer aos órgãos competentes, quando se sentir prejudicado por funcio-

nários, professores, colegas ou por outras pessoas no decorrer do curso;
e) Requerer revisão de atividade, avaliação quando se achar prejudicado, 

desde que o faça no tempo previsto;
f) Requerer 2ª chamada das avaliações às quais não puder comparecer, 

desde que apresente, em tempo hábil, justificativa do responsável ou ates-
tado médico;

g) Ter assegurada a assistência estudantil para alimentação e transporte du-
rante o curso, nos termos do Decreto Federal nº 7.507/2011; 

h) Receber acompanhamento psicossocial, com vista a estimular a perma-
nência no programa com sucesso, podendo esse acompanhamento ser 
estendido a família, quando se fizer necessário;

i) Ter assegurado o direito ao atendimento individualizado, em ações como 
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momentos de estudo e reforço escolar, quando da aprendizagem não sa-
tisfatória, sob a responsabilidade do coordenador regional, local e dos pro-
fessores;

QUAIS SãO SEUS DEVERES?

a) Cumprir as normas regimentais das instituições onde os cursos estão fun-
cionando (escolas/polos UAB/campi da UECE) e do Programa do Medio-
Tec;

b) Usar a camisa do programa do MedioTec, conforme as normas da Escola, 
inclusive nos laboratórios técnicos e aulas práticas;

c) Usar jaleco, tênis, calça comprida e retirar brincos, anéis, pulseiras e outros 
acessórios quando se tratar de alunos do curso Técnico em Enfermagem; 

d) Utilizar vestimentas apropriadas ao ambiente educacional durante todo o 
período do curso;

e) Frequentar com assiduidade e pontualidade todas as aulas;
f) Tratar com respeito os professores, funcionários, co-
legas, evitando grosserias, palavras de baixo calão (pa-
lavrões) e gestos indecorosos;
g) Portar-se com os devido respeito e ordem, na sala de 
aula e nas outras dependências das instituições onde os 
cursos estão funcionando (escolas/polos UAB/campi da 
UECE), seja no intervalo, seja em sala;
h) Cumprir todas as atividades cotidianas da sala de aula 
e as aulas práticas integradas aos conhecimentos teóri-
cos do curso que lhes são atribuídas;
i) Colaborar com a conservação as instituições onde os 

cursos estão funcionando (escolas/polos UAB/campi da UECE), respon-
sabilizando-se pelo conserto ou pela reposição de qualquer material danifi-
cado;

j) Contribuir para o engrandecimento moral e educacional da escola e do 
curso, zelando pela elevação do seu conceito;

k) Cuidar do material didático – apostilas, kit aluno e pen drive, cedidos pela 
UNEP/FUNECE;

l) Participar das aulas práticas e também das visitas a feiras e eventos, visi-
tas às empresas, a estabelecimentos comerciais, de assistência técnicas 
de administração, de instituições públicas e privadas, aulas de campos en-
tre outras atividades;

m) Adotar uma postura ética, proativa, solidária e participativa para que possa 
vivenciar e desenvolver suas competências: cognitiva (aprender a apren-
der), produtiva (apender a fazer), relacional (aprender a conviver) e pessoal 
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(aprender a ser) durante o curso, numa relação indissociável entre teoria e 
prática;

n) Assumir com responsabilidade e compromisso os estudos - aprendizagem 
no Ensino Médio regular e o Curso Técnico do MedioTec, considerando 
que a conclusão/certificação do MedioTec está condicionada à aprovação 
no Ensino Médio regular;

o) Comunicar as eventuais faltas por motivos de força maior com antecedên-
cia, ao coordenador local do MedioTec ou ao professor, justificada pelo 
responsável legal, tendo em vista que o aluno com frequência abaixo de 
75% (setenta e cinco por centos)  em cada disciplina será reprovado por 
faltas. Cada dia de aula dos cursos diurnos somam 4 horas de faltas/pre-
senças e para os  cursos noturnas somam 3  horas e meia de faltas/pre-
senças.

É VEDADO AO ALUNO DO MEDIOTEC...

a) disseminar ideias ou praticar atos contrários à moral, à ordem pública e aos 
bons costumes;

b) portar armas, material explosivo ou cortante no recinto da escola;
c) desrespeitar as normas da escola e/ou instituição (polo da UAB/Univer-

sidade), como fazer uso de bebidas alcoólicas, de cigarro e/ou traficar 
material tóxico, psicotrópicos, substâncias entorpecentes que deter-
minem dependência física ou psíquica no recinto ou nas imedia-
ções;

d) ausentar-se da sala de aula sem a prévia autorização do profes-
sor;

e) ausentar-se da escola/polo UAB/Universidade sem a prévia au-
torização do Coordenador local;

f) utilizar telefones móveis de uso pessoal dentro da sala de aula (Lei nº 
14.146/2008), exceto quando solicitado pelo professor;

g) utilizar aparelhos de uso pessoal que interfiram negativamente no processo 
de aprendizagem, como rádios portáteis com fone de ouvido, MP3, MP4, 
headphones etc. 

h) difamar a imagem de colegas, educadores e da própria escola, inclusive 
em ambientes virtuais.

COMO SERÁ FEITA A SUA AVALIAÇãO? 

a) O professor deverá realizar 03 avaliações por disciplina, conforme descrito 
a seguir.

 AP1 – Avaliação parcial 1: atividade realizada em grupo (equipe de 3 a 5 
membros) com pontuação de zero a dez. Ex.: Seminários, oficinas, traba-
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lho de pesquisa, apresentação artísticas pertinente com a disciplina desen-
volvida em sala de aula, entre outras.

 AP2 – Avaliação parcial 2: atividade de pesquisa individual com pontua-
ção de zero a dez. Ex.: elaboração de mapas conceituais de determinado 
assunto/tema, provas, entre outras.

b) AF – Avaliação final: atividade individual com pontuação de zero a dez. 
Ex.: Prova escrita com questões dissertativas, objetivas, avaliação prática 
(no caso das disciplinas técnicas) etc. 

c) A média para aprovação será 6,0 (seis), a mesma da rede estadual de 
ensino. Portanto, o aluno deverá obter, no mínimo, 18 (dezoito) pontos no 
final de cada disciplina para ser aprovado. 

d) A média final é obtida através da média aritmética simples: ((AP1+AP2+ 
AF))/3=  Média Final.

 Caso o aluno não consiga atingir a média, o professor aplicará uma ava-
liação de recuperação, cuja nota mínima será, também, 6,0 (seis). Poderá 
ser realizada no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: 

O aluno do MedioTec terá uma assistência estudantil no valor R$ 2,00 por 
hora de aula efetivamente assistida. Caro estudante, esse recurso deverá ser 
aplicado em seu transporte e alimentação no período de aulas, visto que não 
será disponibilizado pelas instituições em que os cursos serão ofertados.

QUEM SOMOS NÓS?

 • Hidelbrando dos Santos Soares - Coordenador Geral Pronatec/FUNECE
 • José Nelson Arruda Filho - Coordenador Adjunto do Pronatec
 • Germana Costa Paixão - Coordenadora Pedagógica Adjunta do Pronatec.
 • Ana Ignez Belém Nunes - Coordenadora da Equipe Psicopedagógica.
 • Maria Marlene Amâncio Vieira - Assessora de Projeto Pedagógico
 • Ana Léa Bastos Lima - Assessora Pedagógica
 • Guaraciara Barros Leal - Assessora Pedagógica
 • Eleonora Figueiredo Coreia Lucas de Morais - Assessora de Material Didático

Coordenadores de Curso

CURSO COORDENADOR E-MAIL

Agronegócio Magda Regina Correa Rodrigues magdard@ig.com.br

Apicultura Afonso Odério Nogueira Lima afonsooderio@hotmail.com

Comércio Marcos Aurélio Maia aurelio.maia@uece.br

Contabilidade Aldemir Freire Moreira aldemir.moreira@uece.br

Enfermagem Edna Maria Dantas Guerra edna-guerra@uol.com.br

Gerência de Saúde Francisca Gomes Montesuma francisca.montesuma@uece.br,
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monte.funece@yahoo.com.br

Instrumento Musical Pablo Garcia da Costa pgcosta@gmail.com,

pablo.garcia@uece.br

Regência

Pesca Fábio Perdigão Vasconcelos fabio.perdigao@gmail.com

Segurança do Trabalho Teócrito Silva Ramos teocritoramosltr@gmail.com

Coordenadores regionais

REGIONAL COORDENADOR E-MAIL

Regional Fortaleza Prof. Jose Nelson Arruda Filho josenelsonarruda1@gmail.com

Regional Crateús Profa. Liezellote Rezende Bomfim liezellote.resende@uece.br

Regional Iguatu Prof. Gladeston da Costa Leite gladeston.leite@uece.br

Regional Itapipoca Prof. Fco. Furtado Tavares Lins furtado.lins@uece.br

Regional Tauá Prof. Isaias Batista de Lima isaias.lima@uece.br

Regional Quixadá Prof. Vilarin Barbosa Barros vilarin.barros@uece.br

PROFESSORES DO MEDIOTEC

ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR - FALE CONOSCO!

Durante todo o curso do MedioTec, você contará com uma equipe multidisci-
plinar para apoiar e assegurar sua permanência no curso com sucesso.  Entre 
esses profissionais, destacamos os seguintes.

Equipe de assistência psicopedagógica para ajudar você na superação das 
dificuldades. O atendimento será individual (preservando sua identidade), 
que acontecerá prioritariamente, através do ambiente virtual. Para isso basta 
acessar: <http://www.ava.uece.br/login/index.php> e entrar em contato com a 
nossa equipe:

 • Ana Ignez Belém Nunes – Coordenadora da Equipe Psicopedagógica. 
 • E-mail: ana.belem@uece.br;
 • Eveline Maria Perdigão Silveira – Apoio/ Psicóloga. E-mail: eveline.perdi-

gao@uece.br
 • Giovana Maria Belém Falcão- Apoio/ Psicóloga. E-mail: giovana.belem@

uece.br 
 • Ana Léa Bastos Lima – Assessora pedagógico. E-mail: analea.lima@alu-

no.uece.br
 • Marlene Amâncio Vieira – Assessora pedagógico. E-mail: marlene.viei-

ra@uece.br
 • Danielle Gomes Batista – Apoio/ Bolsista de Psicologia. Email:danielle.

batista@aluno.uece.br
 • Gilberto Dourado Brito – Apoio/ Bolsista de Psicologia. E-mail:  gilberto.

dourado@aluno.uece.br
 • Raianny de Sousa Gondim – Apoio/ Bolsista de Psicologia. E-mail: 

raianny.gondim@aluno.uece.br
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Os coordenadores Locais: são responsáveis pelo bom funcionamento das 
atividades pedagógicas e administrativas do curso, sendo o coordenador lo-
cal, aquele que estará no dia a dia com você para auxiliar e apoiar as ações 
discentes e docentes e/ou resolver algum tipo de problema que possa surgir 
no decorrer do curso do MedioTec. Os coordenadores locais são listados a 
seguir. 

MuniCÍPio Cursos oFerTados
Coordenador (a) 

LoCaL
e-MaiL

Maracanaú
Comércio

Quezia Pereira da Silva queziabarbosa40@gmail.com
Contabilidade

Pentecoste Comércio Lucilene Oliveira lomenezes@uol.com.br

São Gonçalo do Amarante Seg. do Trabalho José Anísio Soares anisiogrh@gmail.com

Amontada Contabilidade Francisca Clotilde fclotilde4@gmail.com

Acaraú
Gerência de Saúde

José Fred Ribeiro fredliceu@hotmail.com
Pesca

Granja Comércio Francisca Fernanda francisca.fernanda@gmail.com

São Benedito Comércio Rildon Barbosa saxrildon@hotmail.com

Viçosa do Ceará Instrumento Musical Fco. Marcelo Sousa marceloeusoucapaz@gmail.com

Sobral Gerência em Saúde Ant. Edilson Cardoso edilsonmatematica2011@gmail.com

Canindé
Instrumento Musical

Adaiane Bezerra Vieira adaianevieira1@gmail.com
Comércio

Santa Quitéria Apicultura Irandir Gomes irandirgpaiva@yahoo.com.br

Baturité Gerência de Saúde Héryda Pedrosa herydapedrosa@hotmail.com

Aracoiaba Contabilidade Thiago Lima Lopes thiago_llopes@yahoo.com.br

Redenção Gerência de Saúde Elvis Bruno Carlos elvisbruno@gmail.com

Cascavel
Seg. do Trabalho Viviane Amarante viinutri@hotmail.com

Comércio Ibiracir Roberto ibyracir@hotmail.com

Beberibe
Pesca

Fabiana Castro fabianacastrocruz@yahoo.com.br
Enfermagem

Limoeiro do Norte Apicultura João Rameres Regis joao.rameres@uece.br

Aracati Gerência de Saúde Maria Naide naidenarc@hotmail.com

Boa Viagem Comércio Lindomar Fonseca foncecaleite81@hotmail.com

Quixadá

Comércio

Daniel Sales daniellsalles@gmail.comGerência de Saúde

Regência

Quixeramobim Agronegócio Taiara Lúcio taiara_cavalcante@hotmail.com

Crateús
Gerência de Saúde

Liezelotte Rezende liezelotte.rezende@uece.br
Instrumento Musical

Piquet Carneiro Comércio Arieudes Sousa Cruz arieudescruz@hotmail.com

Tauá
Instrumento Musical

Isaias Batista de Lima isaias.lima@uece.br
Seg. do Trabalho
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Iguatu
Contabilidade

Gladeston da Costa gladeston.leite@uece.br
Gerência de Saúde

Ipaumirim Comércio Mariza Alves marizaam@hotmail.com

Crato

Regência Antônio Morais de moraisadrci@gmail.com

Gerência de Saúde Neilhiana Paula Brasil neilhiana@gmail.com

Inst. Musical Cícera Fabiana Sales fabiana.alencar@escola.ce.gov.br

Campo Sales Comércio Mª das Graças marcelasantosyy@gmail.com

Juazeiro do Norte
Gerência de Saúde

Cícera Ferreira marizaam@hotmail.com
Comércio

Barbalha
Gerência de Saúde Gloria Beatriz da Graça gloria.bia@hotmail.com

Apicultura Saneide da Silva saneidetomaz@gmail.com

Brejo Santo

Comércio

Hermano José Cavalcante hermanocvt@gmail.comGerência de Saúde

Apicultura

Mauriti Apicultura Maria Edneuma edineumadantas@gmail.com

Missão Velha Comércio Erika de Araújo erikadantas77@yahoo.com.br

Fortaleza

Contabilidade

José Nelson Arruda Filho josenelsonarruda1@gmail.comGerência de Saúde

Seg. do Trabalho

Seja bem-vindo(a) ao MedioTec! 

Que bom que você está aqui!

CONTATOS:

http://www.ava.uece.br/login/index.php


