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Colégio Pedro II

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio
O Colégio Pedro II, no auge dos seus 180 anos, integra a Rede
Federal de Ensino Técnico e Tecnológico e oferece aos seus
estudantes diferentes modalidades de Ensino, sendo uma delas o
Ensino Médio Integrado à formação Técnica, que ocorre tanto em
período diurno quanto no noturno, no caso do PROEJA.
Os cursos técnicos têm duração de 3 (três) anos, à
semelhança do Ensino Médio Regular. A diferença está no maior
número de disciplinas oferecidas e na maior carga horária
semanal, pois o curso agrega a Formação Geral com a Formação
Proﬁssionalizante.
FORMA DE INGRESSO
Acesse o Edital Público do Processo Seletivo na página
eletrônica do Colégio Pedro II na internet (www.cp2.g12.br).
Todas as etapas do concurso descritas no Edital precisam ser
acompanhadas pelo mesmo site. Se aprovado, o estudante deverá ser
matriculado no Curso, no campus para o qual se candidatou e foi
classiﬁcado, conforme vagas disponibilizadas no Edital.
Para participar do Processo Seletivo Interno, todos os estudantes
interessados deverão inscrever-se através da intranet no período previsto em
Edital. Informações adicionais devem ser obtidas no SESOP de cada campus.

Oscar Halac
Reitor

Artur Nogueira A. Gomes
Diretor-Geral Campus Duque de Caxias

Marcus Vinicius P. Costa
Eliana Myra de Moraes Soares
Pró-reitora de Ensino

Maria de Lourdes R. de Assis Jeanrenaud
Diretora de Ensino Médio

Diretor-Geral Campus Realengo II

Carolina Medeiros
Diretora-Geral do Campus Engenho Novo II

Andrea Bandeira Ribeiro
Diretora-Geral do Campus Centro

Daise Dias Gomes
Diretora-Geral do Campus São Cristóvão III

Walber Carvalho Melo
Seção de Ensino Técnico

Jesen Baptista dos Santos Junior
Diretor-Geral do Campus Tijuca II

Técnico em

Meio Ambiente
Realização e organização:
Departamento de Ensino Técnico

O Ensino Médio Integrado na área de Meio Ambiente
ocorre no campus São Cristóvão III e tem como objetivo geral
formar cidadãos e proﬁssionais capazes de atender às
demandas dos setores da sociedade relacionadas à
preservação, conservação, otimização, minimização e
remediação de impactos ambientais; elaboração de laudos,
relatórios e estudos ambientais. Auxiliar no acompanhamento
e execução de sistemas de gestão ambiental.
Atuação do Técnico: Em setores públicos ou
privados, indústrias e órgãos diversos. Espera-se
de um Técnico em Meio Ambiente que
apresente capacidade de solucionar problemas
à luz da legislação vigente; propor mecanismos
de gestão ambientalmente eﬁcientes e viáveis
economicamente; propor e desenvolver
programas de educação e conscientização
ambientais adaptados à realidade sócioambiental em que está inserido; aplicar técnicas
de manejo, gestão e remediação ambientais
Sala de aula a céu aberto
Horto do Colégio Pedro II

sobre ambientes impactados.

Estrutura do curso:
Laboratórios de Química, Física, Biologia, Meio Ambiente,
Solos e o Horto Botânico, que com seus 6000m2.
Disciplinas proﬁssionalizantes (1200 horas):
Fundamentos de Meio Ambiente, Estudos Geoambientais,
Ecoturismo, Monitoramento Ambiental, Legislação
Ambiental, Preservação Ambiental, Manejo de Sistemas
Aquáticos e Terrestres, Estudos de Impactos Ambientais
Contato: set@cp2.g12.br / Tel: 21-3891-1119

Técnico em

Instrumento Musical
Realização e organização:
Departamento de Ensino Técnico

O Ensino Médio Integrado/Técnico em Instrumento
Musical é um cur so que proporciona ao aluno o
desenvolvimento do currículo de formação geral associado a
uma formação proﬁssional na área de música. No Colégio
Pedro II, esse curso iniciou em 2012. Tem como principal
objetivo propiciar a formação técnica, voltada para o trabalho
musical e/ou continuidade no Ensino Superior de Música.

Teatro Bernardo de Vasconcelos
Palco das apresentações musicais dos alunos.

Atuação do Técnico: habilitados para
atuarem como músicos proﬁssionais
em diferentes conjuntos musicais
(bandas, conjuntos vocais e
instrumentais diversos, orquestras
etc.) e como músicos individuais em
diferentes espaços culturais e
instituições, além de estúdios de
gravação e espaços da mídia. Poderão
prestar concursos para as Forças
Armadas e também estarão aptos
para exercer a função de instrutores
de cursos livres de música, públicos
ou privados.

Estrutura do curso:
Além da estrutura escolar de bibliotecas, áreas de vivência,
refeitório, laboratórios múltiplos, teatro, quadras poliesportivas,
piscina, os alunos do Curso Técnico em Instrumento Musical
contam com a estrutura da Escola de Música do Campus Realengo
II. A escola é equipada com os instrumentos musicais e
equipamentos sonoros necessários para o bom desenvolvimento
do trabalho proﬁssionalizante na área da música. Possui um
auditório de 200 lugares, com piano de cauda, camarins e
ambiente para a realização de um estúdio de gravação.
Disciplinas Técnicas (1200 horas): Percepção Musical, Prática
Coral, Harmonia de Teclado, Música, Sociedade e Cultura, Prática
de Conjunto e Prática Instrumental - ﬂauta transversal, piano ou
violão (modalidade escolhida pelo aluno ao ingressar).
Contato: coordescolamusicare2cp2.g12.br / Tel.: 2406-6817

Técnico em

Desenvolvimento de Sistemas
Realização e organização:
Departamento de Ensino Técnico

O CP2 oferece o curso desde 1987, formando
programadores de computador; o curso já foi denominado como
Curso Técnico em Processamento de Dados e Curso Técnico em
Informática e, a partir de 2018, passou a ser denominado Curso
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Seu currículo é
constantemente atualizado para atender ás demandas e
tendências do mercado de Tecnologia da Informação;
Atuação do Técnico: Empresas de
desenvolvimento de sistemas;
Departamento de desenvolvimento de
sistemas em organizações
governamentais e não governamentais;
Proﬁssional autônomo;

Codiﬁcação de programa

Os objetivos: Desenvolver sistemas
computacionais; modelar, implementar e
m anter banco de dados ; uti l i z ar
linguagens de programação; manter
registros para análise e reﬁnamento de
resultados; elaborar documentação de
sistemas computacionais; aplicar
princípios e deﬁnição de análise de
dados; executar manutenção de
programas de computador.

Estrutura do curso:
Laboratórios de Informática com Ambientes Integrados de
Desenvolvimento de Software e Sistemas Gerenciadores de
Banco de Dados.
Principais disciplinas técnicas (1000 horas): Ciência da
Computação; Linguagens de Programação; Banco de Dados;
Engenharia de Software.
Campus: Duque de Caxias, Engenho Novo II, São Cristóvão
III e Tijuca II.
Contato: dcc@cp2.g12.br / Tel: 21-97185-6592

PROEJA

Técnico em

Realização e organização:
Manutenção
e Suporte
Departamento
de Ensino Técnicoem Informática

O Colégio Pedro II oferece o curso Técnico em
Manutenção e Suporte em Informática
desde 2006 no 3º turno (noite), de acordo com o
Programa de Ensino Médio Técnico de Jovens e Adultos
(PROEJA), formando proﬁssionais capacitados para a
área. Esse curso ocorre no Campus Realengo II.

At u a ç ã o d o Té c n i c o : P r e s t a ç ã o
autônoma ou institucional de serviço e
manutenção de informática; Empresa de
assistência técnica.

Conexão física

Os objetivos: Executar montagem,
instalação e conﬁguração de
equipamentos de informática; Instalar e
conﬁgurar sistemas operacionais
desktop e aplicativos; Realizar
manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos de informática; Instalar
dispositivos de acesso à rede e realizar
testes de conectividade; Realizar
atendimento help-desk.

Estrutura do curso:
Laboratórios de Metarreciclagem e de Informática.
Principais disciplinas técnicas (1000 horas): Matemática
Aplicada; Microinformática; Arquitetura de Computadores;
Redes e Segurança; Montagem e Manutenção de
Computadores; Tópicos Especiais em Hardware e Software.
Contato: dcc@cp2.g12.br / Tel: 21-97185-6592

PROEJA

Técnico em

Técnico em Administração
(Diurno e Noturno-PROEJA)
Realização e organização:

Administração

Departamento de Ensino Técnico

O Colégio Pedro II oferece o curso desde 2006 no 3º
turno (noite), de acordo com o Programa de Ensino Médio
Técnico de Jovens e Adultos (PROEJA) nos campi Centro,
Tijuca II, Realengo II, Duque de Caxias e Engenho Novo II.
Em 2018, o concurso já proverá as vagas para a oferta da
formação de Técnico em Administração na Modalidade
Integrada Diurna nos campi Duque de Caxias, Engenho
Novo II, Realengo II e Tijuca II.
Atuação do Técnico: Nos diversos segmentos proﬁssionais da área de
Gestão e Negócios com possibilidades de colocação em instituições
privadas dos ramos comercial, industrial e educacional e do terceiro setor
(ONGs) e em instituições públicas (prefeituras, secretarias, autarquias,
setores da área da saúde).
Os objetivos:O objetivo dos cursos é a capacitação de proﬁssionais para o
controle das rotinas administrativas, atividades em recursos humanos;
compras e área de vendas; intercambiam mercadorias e serviços, atividades
nas áreas ﬁscal e ﬁnanceira. O curso visa desenvolver as características
empreendedoras dos estudantes, focando na criação e desenvolvimento de
um negócio, e trabalhando as competências comportamentais, no
sentido de desenvolver a ﬂexibilidade, adaptabilidade e liderança.

Estrutura do curso:
Biblioteca, laboratório de informática, refeitório, escritório
modelo para desenvolvimento prático das habilidades
administrativas.
Principais Disciplinas Técnicas (1100 horas): Fundamentos de
Administração; Organização e Métodos
Matemática Financeira e estatística; Gestão de Pessoas; Gestão da
Qualidade e Segurança no trabalho; Contabilidade; Gestão de
Operações; Gestão de Marketing; Comunicação, Negociação e Liderança;
Gestão Financeira; Empreendedorismo e Inovação; Administração de
Materiais e Logística; Tópicos de Administração Contemporânea;
Legislação.

Contato: set@cp2.g12.br / Tel: 21-3891-1119

Campi dos Cursos Técnicos do Colégio Pedro II

Campus Tijuca II
Rua São Francisco Xavier, 204/208

Campus Engenho Novo II
Rua Barão do Bom Retiro, 726

Campus Duque de Caxias
Rua Doutor Manoel Reis, 501

Campus Centro
Avenida Marechal Floriano, 80

Campus São Cristóvão III
Campo de São Cristóvão, 177

Campus Realengo II
Rua Bernardo de Vasconcelos, 941

Centenário

Design Gráco:
Departamento de Desenho
Contato:
set@cp2.g12.br

