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Resumo:O presente trabalho contextualiza-se no âmbito das discussões sobre 
o Ensino Médio Integrado do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, mais 
especificamente, nas turmas dos cursos técnicos de Eletrotécnica, Mecânica e 
Informática para Internet. É um recorte de uma pesquisa realizada no projeto 
intitulado “O Ensino Médio Integrado no CTISM/UFSM”, realizada desde 2014 e 
com destaque para os dados do ano de 2016, com os alunos e com as alunas 
ingressantes nos referidos cursos, sendo uma ferramenta de avaliação 
institucional. O objetivo é analisar os dados produzidos em seis turmas de 
Ensino Médio Integrado, ingressantes no ano de 2016, do Colégio Técnico 
Industrial de Santa Maria, frente a referenciais de Educação e Trabalho que 
destacam Educação Profissional e Ensino Médio Integrado.A abordagem 
metodológica é mista, ou seja, quali/quantitativado tipo estudo de caso. 
Utilizou-se como instrumento de produçãode dados os questionários fechados, 
com perguntas previamente elaboradas. O suporte teórico está baseado nos/as 
autores/as como Ciavatta (2009), Ramos (2009), Frigotto (2005), entre 
outros/as. Conclui-se que ao se refletir sobre os as características e 
expectativas dos/as estudantes que buscaram o Ensino Médio Integrado na 
instituição pesquisada, pode-se confirmar que esta forma de ensino tem sido 
um atrativo para os/as estudantes que cursam o Ensino Médio, entendendo-se 
que esta possibilidade resgata o direito dos/as estudantes em cursar uma 
formação integral. 
 
 

Palavras-chave: Ensino Médio Integrado. Educação e Trabalho. Educação 
Integral. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2004, o Decreto nº 5154 retoma a instituição, no Brasil, da 

modalidade de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica 

através de orientação para que a organização curricular técnica de nível médio 

seja desenvolvida de forma integrada com o Ensino Médio. Nesse sentido, em 

2007 foi retomada a implantação no Colégio Técnico Industrial dos Cursos 

Integrados de Eletrotécnica e de Mecânica, direcionados aos/as 



alunos/asegressos/as do Ensino Fundamental, visto que estes eram cursos 

ofertados desde a criação da instituição e que foram interrompidos devido ao 

Decreto nº 2208/97.  Vale registrar que em 2014, o Colégio Técnico Industrial 

de Santa Maria (CTISM), passou a ofertar o Curso Técnico em Informática para 

a Internet, também integrado ao Ensino Médio. 

Com a oferta de um novo curso houve um aumento no número de 

turmas e consequentemente, no número de alunos e de alunas. Com isso, o 

CTISM tem a intencionalidade de proporcionar meios para que a permanência 

e o sucesso dos alunos e das alunas nos cursos integrados se efetivem.  

Nesse sentido, o presente trabalho visa destacar parte da pesquisa realizada 

no projeto intitulado “OEnsino Médio Integrado no CTISM/UFSM”que tem como 

objetivodesenvolver um programa de avaliação institucional a partir do 

acompanhamento da realidade e o desenvolvimento dos cursos integrados do 

CTISM, a partir da visão dos/as estudantes e dos/as professores/as dos 

cursos. 

Neste trabalho serão apresentados dados produzidos a partir de 

entrevistas com estudantes ingressantes na instituição no ano de 2016 dos três 

cursos Integrados, sendo eles: Curso Técnico em Eletrotécnica; Curso Técnico 

em Mecânica; e Curso Técnico em Informática para Internet. 

Apresenta-se como objetivo geral do trabalho: analisar os dados 

produzidos em seis turmas de Ensino Médio Integrado, ingressantes no ano de 

2016, do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, frente a referenciais de 

Educação e Trabalho que destacam Educação Profissional e Ensino Médio 

Integrado.Visando alcançar o objetivo proposto, são elencados os seguintes 

objetivos específicos: compreender a educação profissional e a formação 

integrada; compreender o histórico da instituição na oferta do Ensino Médio 

Integrado; e identificar o projeto de vida e as expectativas dos/as estudantes 

ingressantes nos três cursos, traçando perfis. 

 

3METODOLOGIA 

 

 O projeto intitulado “O Ensino Médio Integrado no CTISM/UFSM”, no 

qual este trabalho é um recorte das atividades desempenhadas no ano de 



2016,visa desenvolver um programa de avaliação institucional a partir do 

acompanhamento da realidade e o desenvolvimento dos cursos integrados do 

CTISM, a partir da visão dos/as estudantes e dos/as professores/as dos 

cursos. Para alcançar tal objetivo serão organizados instrumentos de produção 

de dados a partir da visão dos/as estudantes e dos/as professores/as dos três 

cursos integrados do CTISM. Os dados são sistematizados e divulgados a 

comunidade escolar. 

 A metodologia utilizada é mista, ou seja, quali/quantitativa do tipo estudo 

de caso das turmas que estão em andamento no ano de 2016. Os dados foram 

organizados por turma, dos três cursos. Em relação aos/as estudantes foram 

organizados os dados já produzidos pelo Setor de Orientação Educacional dos 

1ºs anos. Posteriormente,foram buscados dados na secretaria dos 2ºs e 3ºs 

anos e organizados questionários para estas turmas. Foi criado um instrumento 

para acompanhamento do desenvolvimento dos/as alunos/as que ingressaram 

por reserva de vagas para perceber as suas experiências e dificuldades na 

instituição. Foi criado, também, um instrumento para perceber a satisfação 

dos/as estudantes com o curso que realiza na instituição. 

 Após a sistematização dos dados estes comporão o relatório final que 

será intitulado “Avaliação institucional dos professores e estudantes dos cursos 

integrados do ano 2016”. 

De acordo com Gil (2002), o estudo de caso natureza descritiva e com 

abordagem metodológica mista permite uma análise profunda e exaustiva de 

determinado fato ou fenômeno, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento. Para Yin (2005)é uma estratégia de pesquisa empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, 

quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas. 

Segundo Triviños (1987), a pesquisa qualitativa permite analisar os 

aspectos implícitos ao desenvolvimento das práticas organizacionais e a 

abordagem descritiva é praticada quando o que se pretende buscar é o 

conhecimento de determinadas informações, sendo este um método capaz de 

descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade. Já a 

pesquisa quantitativa, segundo Richardson (1989) oportuniza maior 

confiabilidade aos resultados ao estabelecer uma estrutura definida ao 



respondente, diminuindo, deste modo, a heterogeneidade dos dados. De 

acordo com Vergara (2006), a pesquisa quantitativa busca mensurar os dados 

e generalizar os resultados para a população estudada.  

 

 

4REFERENCIAL 
 

A fim de atender os objetivos propostos nesse trabalho, será feita uma 

breve revisão da literatura sobre os referenciais de Educação e Trabalho que 

destacam Educação Profissional e Ensino Médio Integrado. Pretende-se, neste 

segmento, apresentar as principais teorias e contribuições existentes na 

literatura educacional sobre o tema, dialogando com os achados da pesquisa. 

4.1A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E A FORMAÇÃO INTEGRADA 

 

A formação integrada é um direito dos sujeitos que optam pela 

Educação Profissional e por isso assume-se a Educação Básica como direito e 

o currículo integrado como proposta capaz de concretizar a formação geral, 

técnica e política, tendo o trabalho como princípio educativo. Ou seja, pensar o 

conceito de trabalho numa concepção ontológica do ser, compreendendo 

historicamente o conceito, a racionalidade e a normatividade implícita em 

determinados processos sociais que tornam ou não o trabalho capaz de educar 

e desenvolver o homem em suas potencialidades (CIAVATTA, 2009). Dessa 

forma: 

[...] A perspectiva de currículo integrado como a que compreende as 
disciplinas e cursos numa perspectiva relacional, sem classificações 
do conhecimento escolar e oportunizando maior iniciativa dos 
professores e alunos, maior integração dos saberes escolares com os 
saberes cotidianos dos alunos, combatendo a visão hierárquica e 
dogmática do conhecimento e atendendo as mudanças do mundo do 
trabalho. Nessa perspectiva acreditamos “que as aprendizagens 
escolares devem possibilitar à classe trabalhadora a compreensão da 
realidade para além de sua aparência e, assim, o desenvolvimento de 
condições para transformá-la em benefício das suas necessidades de 
classe”. (RAMOS, 2009, p.2). 

Sabe-se, no entanto, que não é a força de uma legislação e as 

concepções que fazem o dia-a-dia dos cursos, mas o impacto que estas criam 

na sociedade e nas ações dos sujeitos. Portanto, nossa proposta neste artigo é 



olhar para as expectativas e o projeto de vida dos/as estudantes que estão 

ingressando nos cursos integrados, desvendando um dos âmbitos da política 

de Ensino Médio integrado a Educação Profissional. Conforme Frigotto (2005): 

[...] O ensino médio, concebido como educação básica e articulado ao 
mundo do trabalho, da cultura e da ciência, constitui-se em direito 
social e subjetivo e, portanto, vinculado a todas as esferas e 
dimensões da vida. Trata-se de uma base para o entendimento crítico 
de como funciona e se constitui a sociedade humana em suas 
relações sociais e como funciona o mundo da natureza, da qual 
fazemos parte. Dominar no mais elevado nível de conhecimento 
estes dois âmbitos é condição prévia para construir sujeitos 
emancipados, criativos e leitores críticos da realidade onde vivem e 
com condições de agir sobre ela. Este domínio também é condição 
prévia para compreender e poder atuar com as novas bases técnico-
científicas do processo produtivo. (p.76). 

De certo modo, ao retomar a oferta do Ensino Médio Integrado 

influenciado pela força do decreto a instituição possibilitou a efetivação do 

direito a formação integrada. Da mesma forma por assumir políticas de ações 

afirmativas, também influenciada por forças de lei a instituição tem 

proporcionado a filhos de trabalhadores com escolaridade de Ensino Médio 

Integrado a conquista desse direito. Esta realidade confirma ao que Frigotto; 

Ciavatta; Ramos (2005) apresentam: 

[...] A reforma do ensino médio e profissional dos últimos anos 
certamente trouxe implicações para a identidade das escolas. Por ter 
sido um processo no qual as escolas tiveram que se inserir, sem a 
opção do contrário, suas identidades foram afrontadas por um projeto 
não construído por elas próprias, mas por sujeitos externos. A 
contradição vivida esteve na obrigação de apropriarem-se desse 
projeto como seu. Nisto, novas identidades foram também se 
tecendo. Cabe saber até que ponto as comunidades tem consciência 
disso, qual a memória que preservam e qual a história que constroem 
sobre si próprias. (p. 98). 

Ao refletir sobre os as características e expectativas dos/as estudantes 

que buscaram o Ensino Médio Integrado na instituição pode-se confirmar que 

esta forma de ensino tem sido um atrativo para os/as estudantes que cursam o 

Ensino Médio. E em nosso entendimento, esta possibilidade resgata o direito 

dos/as estudantes em cursar uma formação integral e que resgata todas as 

dimensões da vida humana. 

 

4.2 O HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO NA OFERTA DO ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO 



 

O Colégio Técnico Industrial de Santa Maria iniciou suas atividades em 4 

de abril de 1967, ofertando cursos técnicos de nível médio em Eletrotécnica e 

Mecânica. Segundo Pommer (2012, p. 359), a escola foi criada com o propósito 

de “formar mão de obra qualificada para atender o processo de 

desenvolvimento industrial que a região, e o país, viviam na segunda metade 

da década de 1960”. 

Nos quase cinquenta anos de atuação, a cultura pedagógica da 

instituição produziu diferentes caracterizações, relativas a quatro fases de seu 

processo histórico. Conforme o Projeto Pedagógico do CTISM a primeira, “fase 

de implantação”, de 1963 até 1969, correspondeu ao período de criação da 

escola, quando esta refletiu as transformações técnicas e industriais, bem 

como os interesses políticos do país no pós 64(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA MARIA, 2011). 

Na segunda, “fase de afirmação”, de 1970 até 1984, a instituição buscou 

afirmar-se e tornar-se reconhecido como um centro de formação técnica de 

qualidade, através da inclusão dos profissionais técnicos no mundo do 

trabalho.  

A terceira, “fase de revisão”, de 1985 até 2003, foi a época em que o 

país vivenciou um período de redemocratização, refletido no espaço da escola 

através da produção de uma cultura político-pedagógica de participação 

gradativa da comunidade nas decisões tomadas em âmbito escolar.  

E a quarta, “fase de renovação”, quando a instituição passou a ofertar 

cursos superiores de tecnologia e cursos técnicos profissionalizantes nas 

modalidades à Distância e Educação Profissional para Jovens e Adultos – 

PROEJA, Educação à Distância (EaD) e Cursos de Formação Inicial e 

Continuada (FIC) no âmbito da Bolsa-Formação do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).  

No histórico da escola consta que desde sua fundação houve a oferta da 

educação integrada, que em 1998 foi a primeira vez que foi ofertado o Ensino 

Médio desvinculado da formação profissional. No ano de 2007, com nova 

legislação vigente, aprovada em 2006, optou-se por retornar ao Ensino Médio 

Integrado à formação profissional para os Cursos Técnicos de Eletrotécnica e 

Mecânica. 



 No ano de 2007 a instituição aderiu ao Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e ao Sistema 

Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil), instituídos pelo governo federal 

- cujo principal objetivo foi a ampliação do acesso e a permanência na 

educação superior e técnica de nível médio. A partir desse ano houve um 

aumento significativo do número de vagas ofertadas e expansão do quadro de 

professores/as e servidores/as técnico-administrativos/as, construção de novos 

espaços físicos, implantação de laboratórios equipados com novas tecnologias, 

biblioteca setorial, além de outros espaços de ensino e aprendizagem. 

Também neste ano a Instituição passou a ofertar, através do PROEJA, o Curso 

Técnico de Eletromecânica Integrado ao Ensino. Esse curso, com uma política 

pedagógica de integração entre a Educação Básica e o Ensino Técnico, 

objetiva formar cidadãos e cidadãs, capacitando-os/as para o exercício 

profissional, proporcionando a inclusão social através de uma atividade laboral. 

Após a publicação dos Decretos que instituíram o PROEJA, a Instituição 

passou por um momento de reflexão, de entendimento da intencionalidade do 

Governo Federal, mediante uma ação forte e impositiva de um Decreto, 

obrigando a oferta em uma nova modalidade de ensino técnico para jovens e 

adultos. Sabe-se que o campo educacional é espaço de interlocução política, o 

que rapidamente produz polaridades, dúvidas e reflexões.  

Atualmente a instituição conta com sete cursos técnicos subsequentes 

ao Ensino Médio: Eletrônica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Mecânica, 

Segurança no Trabalho, Automação Industrial e Soldagem, sendo que esses 

dois últimos são ofertados nas modalidades: presencial e à distância (EaD). 

Conta ainda com três cursos técnicos integrados ao Ensino Médio: 

Eletrotécnica, Mecânica, Técnico em Informática para Internet. 

 A instituição tem por missão “promover a educação profissional, 

desenvolvendo conhecimento humano e tecnológico” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA MARIA, 2015, p. 10), baseando-se em valores como 

liberdade, justiça, cidadania, consciência ética, compromisso social, 

democracia, educação, identidade, criatividade e empreendedorismo, e 

procurando atender a três premissas básicas: formação científica, tecnológica e 

humanística sólidas, que possibilitem a alunos/as e professores/as flexibilidade 

diante das mudanças apresentadas constantemente pelo processo histórico. 



Nessa perspectiva, seu projeto educativo é constantemente redirecionado, 

repensando os aspectos didático-pedagógicos relacionados ao processo 

pedagógico da Educação Profissional de nível médio e superior, adequando-se 

aos novos contextos, visando ao desenvolvimento de conhecimentos e atitudes 

que contribuam para as interferências sociais. 

 

4.3 O PROJETO DE VIDA E AS EXPECTATIVAS DOS/AS ESTUDANTES 

INGRESSANTES NOS TRÊS CURSOS INTEGRADOS, TRAÇANDO PERFIS 

 

O Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médiotem a 

duração de três anos, mais o estágio curricular obrigatório. Esse curso tem por 

objetivo "[...] formar profissionais capazes de associar os conhecimentos de 

gestão e desenvolvimento com perfil multifuncional, permitindo a atuação 

independente em todas as áreas do ramo de energia" (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA MARIA, 2014, p. 7). 

O curso objetiva capacitar profissionais nas áreas de geração, 

transmissão e distribuição da energia elétrica, visando suprir a forte demanda 

por parte das empresas que compõem o sistema elétrico de potência. Também 

busca preparar profissionais capazes de realizar atividades de concepção, 

específica, projeto, implementação, avaliação, suporte e manutenção de 

sistemas elétricos. 

Perfil profissional: 

[...] Implementar o desenvolvimento de métodos e novas tecnologias 
no mundo do trabalho; elaborar orçamentos de materiais, 
equipamentos, instalações e mão de obra; realizar serviços de 
manutenção corretiva e preventiva em instalações elétricas industriais 
e subestações de média tensão, bem como outras formas de 
manutenções específicas; prestar assistência técnica no estudo e 
execução de manutenção elétrica industrial; coordenar e executar 
projetos de instalações elétricas industriais; assessorar no estudo e 
desenvolvimento de pesquisas tecnológicas;elaborar programas de 
trabalho, organizar fichas de ordens de serviço, observando normas 
técnicas; operacionalizar a manutenção e a conservação em 
instalações industriais, sistemas elétricos, hidráulicos e pneumáticos, 
voltados para a automação industrial; executar desenhos, 
planificações de sistemas elétricos industriais, ler e interpretar 
projetos elétricos; executar testes, ensaios, coleta de dados, elaborar 
planilhas, gráficos e relatórios; proceder à manutenção e 
conservação, obedecendo a planos e normas de higiene e segurança 
no trabalho; projetar e dirigir a execução de instalações de 
subestações (postos de transformação) de média tensão. 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2014, p. 7-8). 



O/A técnico/a em eletrotécnica é um/a profissional com capacidade de 

atuar em diversos campos de conhecimento e aplicações tecnológicas. As 

atividades são exercidas em indústrias da área eletroeletrônica, automação 

industrial, em concessionárias de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica, na assistência e manutenção técnica em áreas correlatas, em 

empresas de consultoria na área de eletrotécnica. 

Também pode atuar em empresas nas áreas de projetos e instalações 

elétricas residenciais, prediais e industriais, além de uma ampla atuação como 

prestadores/as de serviço. 

O Curso Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio tem duração 

de três anose busca preparar profissionais para atuarem em atividades de 

planejamento, instalação, operação, manutenção, qualidade e produtividade. 

Também visa formar profissionais capazes de associar os conhecimentos de 

gestão e desenvolvimento, com perfil multifuncional, o que lhes permite a 

atuação independente em todas as áreas do ramo de desenvolvimento 

industrial. 

O curso visa o desenvolvimento de habilidades que permitam ao 

profissional da área da mecânica compreender especificação, projeto, 

implementação, avaliação, suporte e manutenção de sistemas e de tecnologias 

de processamento e transmissão de dados e informações, incluindo hardware, 

software, aspectos organizacionais e humanos, visando a aplicações na 

produção de bens, serviços e conhecimentos. 

Perfil Profissional: 

[...] Coordenar e desenvolver equipes de trabalho que atuam na 
instalação, na produção e na manutenção, aplicando métodos e 
técnicas de gestão administrativas e de pessoas; aplicar normas 
técnicas de saúde e segurança no trabalho e de controle de 
qualidade no processo industrial; projetar produtos, ferramentas, 
máquinas e equipamentos, utilizando técnicas de desenho e de 
representação gráfica com seus fundamentos matemáticos e 
geométricos; aplicar as competências à área da indústria, bem como 
a área específicas na habilitação em mecânica, em projetos, 
processos de fabricação, instalação de máquinas e de equipamentos 
e em manutenção industrial; avaliar as características e propriedades 
dos materiais, insumos e elementos de máquinas, correlacionando-as 
com seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos, para a 
melhoria da qualidade de produtos e serviços da planta industrial; 
projetar melhorias nos sistemas convencionais de produção, 
instalação e manutenção, propondo incorporação de novas 
tecnologias; ter visão empreendedora, com capacidade de detectar 
oportunidades de negócio, realizando projetos ou planos de negócios, 



conhecendo as principais linhas de créditos disponíveis no mercado. 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2014, p. 11-12). 

As áreas de atuação incluem as indústrias de transformação metal-

mecânica de forma geral, as fábricas de máquinas, equipamentos e 

componentes mecânicos, além dos laboratórios de controle de qualidade, de 

manutenção e pesquisa, indústrias petroquímicas, indústrias de beneficiamento 

de alimentos e insumos para agronegócios, assim como em todo o campo que 

necessite do projeto, da fabricação e da manutenção mecânica. Entre as 

indústrias de transformação metal mecânica, pode-se destacar a indústria 

automobilística, a de máquinas e equipamentos e a de ferramentarias para 

moldes e matrizes. 

As área de atuação abrangem, ainda, ações de instalação, operação, 

manutenção, controle e otimização em processos, contínuos ou discretos, 

localizados predominantemente no setor industrial, alcançando também, em 

seu campo de atuação, instituições de pesquisa, de segmento ambiental e de 

serviços. 

O Curso Técnico em Informática para Internet tem a duração de três 

anos, mais o estágio curricular. O curso técnico integrado de informática para 

internet tem como objetivo geral "[...] capacitar profissionais no 

desenvolvimento de sistemas computacionais para internet, seguindo as 

especificações no desenvolvimento de sistemas computacionais para internet, 

seguindo as especificações e paradigmas da lógica" (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA MARIA, 2014, p. 15). 

Perfil profissional: 

[...] Conhecer e utilizar as normas básicas de segurança do trabalho; 
compreender a importância da ética profissional no desenvolvimento 
de atividades profissionais na área de tecnologia da informação; 
conhecer os diversos componentes de um sistema computacional 
(hardware e software); compreender o funcionamento das redes de 
computadores e da comunicação de dados; ler, articular e interpretar 
símbolos e códigos em diferentes linguagens  e representações, 
estabelecendo estratégias de solução e articulando os conhecimentos 
das várias ciências e outros campos do saber; refletir sobre os 
fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando teoria e prática nas diversas áreas do saber; 
compreender os conceitos de Análise e Projeto Orientado a Objetivos 
, avaliando problemas reais e produzindo modelos com o uso da 
UML; compreender a importância de um processo de software, 
conhecendo e utilizando seus diversos componentes; desenvolver 
programas de computador utilizando linguagem orientada a Objetos; 
programar aplicações ciente/servido utilizando WebServices; 



estruturar documentos da internet usando a linguagem HTML e XML; 
aplicar princípios e técnicas de design na criação de interfaces; 
aplicar os conceitos de usabilidade e acessibilidade de interfaces de 
usuário; planejar, aplicar e interpretar avaliações de interfaces do 
usuário; escrever comandos de acesso a dados em uma linguagem 
relacional (SQL); instalar servidores de sistema operacional; criar 
usuários e instalar serviços de Internet em um sistema operacional;  
aplicar os princípios de gestão de projetos; compreender os conceitos 
envolvidos na gestão de comércio eletrônico e marketing on-line; 
detectar oportunidades de negócios, realizando projetos ou planos de 
negócios com visão empreendedora. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA MARIA, 2014, p. 17-18). 

O/A Técnico/a em Informática para Internet é um/a profissional com 

condições de atuar eficazmente em diversos campos de conhecimento e 

aplicações tecnológicas, podendo exercer responsabilidade técnica em 

empresas de grande, médio e pequeno porte, tanto na indústria, como no 

comércio. Também possuem ampla área de atuação como prestadores/as de 

serviço. 

As áreas de atuação incluem o projeto e implementação de websites, 

administração da publicação de conteúdo, manutenção de websites, análise e 

realização de modificações em websites de forma a melhorar o posicionamento 

nos sistemas de busca. Também pode atuar como arquiteto de informação, 

analista de mídia on-line, consultor em e-commerce e gestor de redes sociais. 

Na tabela abaixo,há uma síntese das informações dos/as estudantes 

dos Cursos Integrados de Informática para Internet, Mecânica e Eletrotécnica 

ingressantes em 2016. 

 

Tabela 1: Dados Referentes a 2016. 

Tabela: Dados Referentes a 2016 

 Eletrotécnica Mecânica Informática 

Nº de alunos/as 
que 

participaram do 
processo 
seletivo 

135 143 208 

Nº de alunos/s 
na turma 

32 36 35 

Nº de alunos/as 
por reserva de 

vaga 

15 alunos/as 15 alunos/as 15 alunos/as 

Bairro da 
maioria dos/as 

alunos/as 

Camobi Centro Camobi 



Cidade de 
origem 

Santa Maria Santa Maria Santa Maria 

Idade Média 15 anos 15 anos 15 anos 

Grau de 
Instituição da 

Mãe 

Ensino Superior Ensino Superior Ensino Médio 

Grau de 
Instituição do 

Pai 

Ensino Médio Ensino Médio Ensino Superior 

Origem da 
escola 

(PúblicaxParticu
lar) 

Pública 29 
Particular 03 

Pública 28 
Particular6 

Pública 31 
Particular 04 

Como vem pra 
escola 

Ônibus Ônibus Ônibus 

Tabela 1: Síntese de informações dos/as estudantes dos Cursos Integrados de Eletrotécnica, 
Mecânica e Informática para Internet ingressantes em 2016. 

 

A partir das tabelas com as sínteses das informações dos alunos e das 

alunas ingressantes, podemos concluir que: 

 As políticas de ações afirmativas tem influenciado significativamente 

naconfiguração da turma; 

 A instituição recebe a maioria dos alunos e das alunas residentes na 

cidade da instituiçãoe que estes/as residem no bairro do entorno da 

instituição; 

 O grau de instrução dos pais/mães/responsáveis dos/as estudantes 

varia entre o Ensino Médio(maioria), Ensino Superior Incompleto, Ensino 

Superior e Pós-graduação; 

 Os alunos e as alunas advém na sua maioria de escolas públicas e o 

acesso a instituiçãoé de transporte coletivo; 

 A concorrência no processo seletivo é alta sendo, apesar de ter 

diminuído o número de estudantes por vaga. 

Muitas reflexões advêm desses dados os quais se destaca: a 

concorrênciademonstra que o Ensino Médio Integrado tem sido uma 

alternativa atrativa para os/as estudantes que encerram o Ensino 

Fundamental e buscam o Ensino Médio, que os/as estudantes que procuram 

os cursos são filhos/as de trabalhadores/as que têm aescolaridade que os 

filhos e as filhas estão acessando e que a política de ações afirmativas da 

instituição tem causado impacto na configuração das turmas. 



Vale registrar também que segundo o Plano de Permanência e Êxito do 

CTISM (2016) os cursos integrados são os cursos com mais procura e menos 

evasão na instituição. 

 

5 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Ao refletir sobre os as características e expectativas dos/as estudantes 

que buscaram o Ensino Médio Integrado na instituição pesquisada, pode-se 

confirmar que esta forma de ensino tem sido um atrativo para os/as estudantes 

que cursam o Ensino Médio, entendendo-se que esta possibilidade resgata o 

direito dos/as estudantes em cursar uma formação integral. 

A partir desta pesquisa foi possível compreender o perfil do estudante 

que acessa os Cursos Integrados ao Ensino Médio no CTISM, segundo Alves 

(2009): 

[...] A proposta de integração do ensino médio e do ensino técnico de 
nível médio, alternativa constante do Decreto n.o 5.154/04, possui um 
significado e um desafio para além da prática interdisciplinar, pois 
implica um compromisso de construir uma articulação e uma 
integração orgânica entre o trabalho como princípio educativo, a 
ciência como criação e recriação pela humanidade de sua natureza e 
cultura, como síntese de toda produção e relação dos seres humanos 
com seu meio. (p. 115- 116). 

E diante das atuais mudanças da medida provisória 746/2016 do 

governo Temer, que modifica o Ensino Médio no país, a realidade do CTISM e 

as expectativas dos sujeitos que buscam a formação integrada os dados 

apresentados e discutidos por autores/as da área de Educação e Trabalho 

contrariam as medidas do governo. Precisa-se, neste sentido, investir em 

formação integrada como possibilidade para o Ensino Médio, políticas de 

acompanhamento das dificuldades destes sujeitos em completar sua trajetória 

escolar e dar visibilidade as políticas afirmativas implantadas nos últimos anos. 
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