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Sistema Integrado 
do Saresp (SIS)

O Sistema Integrado do SARESP (SIS) é a ferramenta elaborada para a realização de cadastros 
referentes às equipes, alocação de Fiscais e Professores Aplicadores, registros da aplicação, 
registros de movimentação de caixas, pacotes, acompanhamento das atividades dos dias de 
aplicação e produção de relatórios.
É importante ressaltar que os pagamentos de serviços ou ajuda de custo serão realizados, quando 
for o caso, por meio do SIS, sendo, portanto, fundamental que as informações cadastradas, em 
especial as bancárias, estejam corretas.
Para ter acesso ao SIS o usuário deverá digitar no seu navegador o endereço:

www.vunesp.com.br/saresp

Organograma SIS
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Os Agentes VUNESP receberão um treinamento intensivo para que tenham condições de orientar 
os usuários.
O sistema entrará em operação para o SARESP 2014 em 22 de setembro de 2014.

• SENHAS E ACESSO

A única função de acesso público é a de inscrição para Fiscal. Todas as demais dependem da 
chave de acesso e/ou senha. Cada usuário terá acesso às funcionalidades necessárias ao exercício 
de suas atividades e cadastrará uma senha para acessar no sistema apenas as ferramentas que 
serão utilizadas no desenvolvimento de suas atividades.

• ALOCAÇÃO DE FISCAIS 

Os procedimentos de alocação dos Fiscais nas escolas serão realizados pela VUNESP e pelo 
Agente VUNESP. A alocação consiste em selecionar um grupo de inscritos, por exemplo, segundo 
o município e Diretoria de Ensino em que podem trabalhar, os horários e dias de aplicação 
disponíveis, e designar as escolas, dias e turmas em que exercerão as funções de Fiscal.
A alocação efetivada habilita o Fiscal a exercer as atividades, assegura o registro adequado de 
sua realização e possibilita o pagamento pelo serviço.

• ALOCAÇÃO DE APLICADORES 

Os procedimentos de alocação dos aplicadores nas escolas serão realizados pelo Coordenador 
de Avaliação da DE/SME Polo em conjunto com os Diretores da Escola, utilizando o Plano de 
Aplicação disponibilizado no SIS. A alocação consiste em selecionar um aplicador cadastrado, 
por exemplo, segundo o município e Diretoria de Ensino em que podem trabalhar, os horários e 
dias de aplicação disponíveis, e designar as escolas, dias e turmas em que exercerão as funções 
de Aplicador.
A alocação efetivada habilita o Professor Aplicador a exercer as atividades, assegura o registro 
adequado de sua realização, e possibilita o pagamento de ajuda de custo, quando for o caso.
Obs.: A ajuda de custo será paga ao professor aplicador das redes estadual e municipal que atuar 
na aplicação das provas do SARESP, em escola diferente da qual leciona.
As orientações para a utilização do SIS serão disponibilizadas on-line e apresentam passo a 
passo os procedimentos de alocação do aplicador.
O Diretor de escola deverá informar ao Professor de sua unidade escolar sobre o local e as datas 
onde atuará na aplicação do SARESP, conforme demanda estabelecida pelo Coordenador de 
Avaliação.

• MONITORAMENTO

Outra função muito importante do SIS é o monitoramento da movimentação das caixas e pacotes 
de provas, assim como o registro das aplicações e fi scalizações.
O monitoramento da movimentação das caixas é realizado por meio do registro de sua passagem 
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em pontos de controle previamente defi nidos. Para o SARESP 2014, foram defi nidos os seguintes 
pontos de controle:

Pontos de Controle do SARESP 2014

PONTO DE CONTROLE OBJETO
RESPONSÁVEL PELO 

REGISTRO DOS DADOS 
NO SISTEMA

Chegada às Diretorias de Ensino e 
Secretarias Municipais de Educação Caixa Agente VUNESP

Devolução pelos Diretores das Escolas Pacotes plásticos Agente VUNESP

Recebimento na sede da VUNESP Caixa/Pacotes 
plásticos Responsável pelo material

Por meio do registro adequado da passagem dos objetos nos pontos de controle, é possível 
rastrear as caixas e pacotes em que as provas foram embaladas, identifi cando-se precocemente 
os problemas e encaminhando-se as soluções adequadas.
Os Formulários de Entrega e Devolução dos Materiais de Avaliação são planilhas que servem de 
apoio para a coleta e digitação dos dados no SIS.
O SIS apresenta passo a passo os procedimentos de monitoramento dos materiais.

• REGISTRO DA APLICAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

No SARESP 2014 o registro da aplicação será feito em tempo real com ferramentas do  SIS .
Após a fi nalização da aplicação de cada dia:
A - O Fiscal registrará informações como o nº de turmas avaliadas e quantas tiveram ocorrências 
que prejudicaram a aplicação.
B - O Diretor registrará informações no questionário de avaliação.
Os Diretores devem confi rmar o total de alunos presentes, em cada dia de aplicação, nas turmas 
avaliadas de suas escolas, conforme consta nas folhas de rosto dos pacotes entregues pelos 
Aplicadores ao fi nal de cada aplicação de provas. 
O SIS apresenta passo a passo os procedimentos de registo da aplicação e da fi scalização.

• CONFIRMAÇÃO DO TRABALHO DO APLICADOR E DO FISCAL

Os Diretores deverão também, seguindo as orientações apresentadas no SIS, atestar o 
trabalho do Aplicador e do Fiscal.

Atenção!

Somente após a confi rmação do trabalho do aplicador e do fi scal eles estarão habilitados 
a receber a ajuda de custo, quando for o caso.

• RELATÓRIOS

O SIS oferecerá aos usuários um conjunto de sete relatórios padronizados.
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Relatórios da Escola

1.   Relatório de Alocação dos Meus Professores

• Informa aos Diretores de Escola os dados referentes às escolas, turnos, turmas e dias de 
aplicação em que os seus professores estão alocados como aplicadores.

2.   Relatório de Alocação na Minha Escola

• Informa aos Diretores de Escola os dados referentes aos Fiscais e Professores Aplicadores 
alocados na escola, segundo os turnos, turmas e dias de aplicação.

Relatórios das Equipes Regionais

3.   Relatório de Professores Aplicadores Inscritos

• Informa os Professores que se cadastraram para a aplicação de provas e a sua disponibilidade, 
segundo o município e escola de origem.

4.   Relatório de Fiscais Inscritos

• Informa os candidatos a fi scal.

5.   Relatório de Alocação de Fiscais e Aplicadores

• Informa os Professores Aplicadores e Fiscais alocados por escola, segundo o dia, turno 
e turma. Oferece quadros de totalização por município e DE/SME Polo que possibilitam o 
acompanhamento do processo de alocação.

6.   Relatório de Movimentação de Volumes

• Informa o número de objetos que não passaram por um ponto de controle, caracterizando 
a existência de objetos perdidos, estes dados são obtidos através do sistema de controle 
(notebook) e enviados ao SIS.

7.   Relatórios da Aplicação e Fiscalização

• Informam as turmas em que houve aplicação e as escolas em que houve fi scalização, 
segundo a Diretoria de Ensino, a rede de ensino, o município e o dia de aplicação de provas, 
possibilitando o acompanhamento em tempo real do SARESP 2014.
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Introdução ao
aplicativo

O Sistema Integrado Saresp (SIS), tem por objetivo gerenciar o cadastramento de todos os 
colaboradores envolvidos na avaliação, bem como aloca-los nos respectivos postos de trabalho.
Por meio do SIS, é possível:
• gerenciar o controle de recebimento e a devolução de materiais de aplicação; 
• controlar on-line a aplicação das provas (por meio de planilhas/questionários);
• emitir relatórios gerenciais para acompanhamento de todas as etapas envolvidas na avaliação 

(alocação/distribuição de materiais/aplicação); 
• disponibilizar materiais para download.
A seguir, detalhamos o cadastramento e a utilização do SIS pelos diferentes tipos de usuários.
Todos os tipos de usuários poderão acessar o SIS pelo link http://www.vunesp.com.br/saresp. Ao 
se acessar o link, a seguinte imagem da tela inicial é exibida.
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O Agente Vunesp é um colaborador já cadastrado na base de colaboradores da Vunesp e foi 
cuidadosamente selecionado para trabalhar no SARESP.

Acesso ao Sistema

Para acessar o SIS, ele deverá clicar no botão “Acesso ao Sistema SARESP” da página inicial. Isto 
feito, informar o seu CPF e a senha que já utiliza para acesso ao portal do colaborador Vunesp.

Atualização de Cadastro

O Agente deverá conferir e, se necessário, atualizar seus dados cadastrais. Os dados bancários 
têm especial relevância, pois é por meio deles que será realizado o pagamento. O acesso ao 
cadastro é feito selecionando-se o menu “Cadastro” na opção “Alterar”. A imagem a seguir ilustra 
essa opção.

Alocação de Fiscais

A alocação de fi scais é feita pelo menu “Alocação” na opção “Alocar Fiscais”. Ao clicar nessa 
opção do menu o sistema exibirá a lista de escolas da sua D.E. disposta em ordem alfabética de 
cidade e escola. As informações de quantidade de fi scais a alocar e a alocação já efetuada por 

Agente Vunesp
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dia de aplicação também é apresentada. Para alocar basta clicar no botão de mesmo nome.

Ao clicar no botão “Alocar”, a tela abaixo será exibida e você deverá escolher uma modalidade 
de fi ltro para a busca dos fi scais disponíveis para a alocação. As três opções disponíveis são, listar 
os fi scais pela escola de preferência ou pela cidade da escola de preferência ou listar todos da D.E.

Após a escolha de um dos fi ltros, o sistema exibirá os fi scais disponíveis dispostos por período, 
cada período terá um ícone verde, amarelo ou azul. Verde indica que o fi scal manifestou interesse 
em trabalhar naquele período, amarelo indica que o fi scal precisa ser consultado para trabalhar 
no referido período e azul indica que o fi scal já está alocado naquele período.
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Para alocar o fi scal basta clicar no ícone correspondente ao período desejado e o sistema efetuará 
a alocação. Após alocar, o ícone correspondente ao período alocado fi ca azul, e o botão “Excluir” 
fi ca habilitado caso precise substituir o fi scal. Esta operação deverá ser repetida até que todos os 
períodos existentes para aquela escola sejam preenchidos. Feito isso, bastará retornar à lista de 
escolas na tela anterior clicando no botão “Acompanhamento”, essa operação continua até que 
todas as escolas sejam preenchidas.
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Cadastramento de Auxiliares
No menu do SIS existe a opção de disponibilizar “códigos de acesso” para que os auxiliares 
se cadastrem, disponível no menu “Alocação” na opção “Lista de chaves para auxiliares”, que 
deverão ser entregue aos auxiliares, conforme ilustra a imagem abaixo.

 

Alocação de Auxiliares
A alocação de auxiliares é feita pelo menu “Alocação” na opção “Alocar Auxiliares”. Será exibia 
a tela com a quantidade de auxiliares disponibilizada para o Agente Vunesp, sendo necessário 
“Buscar” os auxiliares, clicando no botão “Buscar” e digitando seu nome, a lista apresenta os 
nomes e CPFs dos auxiliares, confi ra o CPF para evitar o pagamento de pessoa errada, e indicar 
o número de dias trabalhados para cada auxiliar. Após buscar os recursos é necessário clicar no 
botão “Salvar”. 
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A imagem a seguir apresenta a tela para a alocação de auxiliares, exibindo na parte de baixo os 
nomes e seus respectivos códigos que retornaram da busca. Você deverá escolher um auxiliar 
defi nir o seu número de trabalho e clicar no botão alocar.

Controle de Caixas e Pacotes

O Agente Vunesp poderá indicar que foi efetivado o controle de caixas de duas maneiras: pelo 
próprio Sistema de Controle (Notebook), se este estiver conectado na internet, utilizando a 
opção de “Enviar Dados de Controle” ou fazendo “upload” do arquivo gerado no Sistema de 
Controle (Notebook) utilizando a opção disponível no menu “Controle” acessando “Controle do 
Recebimento de Caixas”.
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Fiscal

Para trabalhar como fi scal no SARESP o colaborador deverá cumprir alguns pré-requisitos. Ao 
clicar no botão “Informações Públicas” na página inicial do SIS o colaborador encontrará o arquivo 
“Informações para a seleção de fi scais”.

Cadastramento

O colaborador que possui os pré-requisitos necessários para trabalhar como fi scal do SARESP, 
deverá acessar a página principal do SIS e clicar no botão “Cadastramento de Fiscais”. Feito 
isso será exibido uma tela com o botão “Iniciar o cadastramento para fi scal”, conforme mostra a 
imagem apresentada a seguir.



| 16 |

A primeira informação solicitada é o CPF do colaborador e, uma vez validado, serão solicitadas 
as demais informações necessárias para a conclusão do cadastro como, por exemplo, endereço, 
locais de preferência de trabalho e dados bancários. Veja:

Após o preenchimento completo e correto dos dados, o colaborador deverá clicar no botão 
“Cadastrar” para efetivar seu cadastro. A tela confi rmando seu cadastramento é exibida a seguir.
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Acesso ao Sistema

Uma vez cadastrado, o Fiscal poderá acessar o SIS pelo botão “Acesso ao Sistema SARESP”, 
informando seu CPF e senha cadastrada. Após a autenticação será exibido um menu permitindo 
a manutenção do seu cadastro, a impressão da fi cha de inscrição e a situação de seu cadastro 
junto à Vunesp. A validação da inscrição será feita pela Vunesp, mediante análise das declarações 
fornecidas na fi cha de inscrição e de total responsabilidade do candidato.
Caso o candidato seja escolhido para o trabalho, receberá um e-mail informativo a ser encaminhado 
no endereço de correio eletrônico cadastrado.

Controle da Aplicação

Durante a aplicação das provas, o Fiscal deverá utilizar o menu “Controle” na opção “Controle da 
aplicação”, onde irá selecionar a data e o período para registrar no SIS o número de classes em 
que realmente houve aplicação. Essa informação é necessária porque eventualmente poderão 
existir classes onde não houve aplicação. Além disso, é necessário informar, quando for o caso, 
o número de classes em que houve ocorrências que prejudicaram a aplicação e descrevê-las no 
campo “Descreva os problemas encontrados:”. É necessário salvar as informações ao fi nal do 
preenchimento, conforme ilustra a imagem a seguir.
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Informações

No menu “Informações” o Fiscal encontrará as informações e os documentos necessários para 
o seu trabalho.
O Fiscal deverá conferir a data e o local da reunião de Treinamento que será coordenada pelo 
Agente VUNESP.



| 19 |

Coordenador 
de Avaliação

O Coordenador de Avaliação receberá uma chave de acesso ao sistema, esta chave carrega 
a informação de que o seu cadastro no SIS será do tipo “Coordenador de Avaliação”, com ela 
o coordenador deverá dirigir-se ao endereço eletrônico www.vunesp.com.br/saresp, escolher a 
opção “Conexão com chave de acesso”, informar o seu CPF e sua chave de acesso nos campos 
apropriados, digitar os caracteres exigidos pela tela e clicar no botão “Enviar”, neste momento o 
sistema reconhecerá o seu cadastro e o redirecionará novamente para a tela de logon onde desta 
vez o coordenador deverá efetuar a conexão de modo normal.



| 20 |

Atualização de Cadastro

O Coordenador de Avaliação deverá conferir e, se necessário, atualizar seus dados cadastrais. O 
acesso ao cadastro é feito selecionando-se o menu “Cadastro” na opção “Alterar”. A imagem a 
seguir ilustra essa opção.

Chave de Acesso de Apoio Regional

O Coordenador de Avaliação deverá indicar um colaborador para trabalhar como Apoio Regional, 
e o fará acessando o menu, “Indicação” na opção “Chave de acesso - Apoio Regional”. A tela que 
se abre exibe a chave de acesso que deverá ser fornecido ao Apoio Regional para este efetue seu 
cadastramento.  A imagem a seguir mostra essa opção.
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Chave de Acesso de Diretor de Escola

A indicação dos Diretores se dá por meio da disponibilização de códigos de acesso no SIS, que 
deverão ser entregues aos diretores das escolas, pelo Coordenador de Avaliação, de modo que 
cada diretor ao utilizar o código correto para se cadastrar estará vinculado a uma determinada 
escola.

Chave de Acesso de Corresponsável

O Coordenador de Avaliação deverá indicar um colaborador para trabalhar como Corresponsável, 
e o fará acessando o menu “Indicação” na opção “Chave de acesso - Corresponsável”. A tela que 
se abre exibe a chave de acesso que deverá ser fornecida a pessoa indicada para que esta efetue 
seu cadastramento.  A imagem a seguir mostra essa opção.
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Alocação de Aplicadores

O Coordenador de Avaliação, juntamente com o Apoio Regional, deverá alocar os Aplicadores 
acessando o menu “Alocação” na opção “Alocar Aplicadores”. A imagem a seguir mostra a lista 
de escolas aonde serão alocados os diversos aplicadores. O coordenador deverá escolher uma 
escola clicando no botão “Alocar da linha correspondente.”
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Neste momento será mostrada a tela de alocação propriamente dita, nesta tela estão dispostas 
as classes que receberão os aplicadores escolhidos. Para alocar, o coordenador deverá escolher 
uma das opções de fi ltro mostradas na primeira caixa de escolha, abaixo e a direita, dependendo 
da escolha efetuada uma nova caixa será apresentada onde o coordenador deverá escolher o tipo 
de escola, e após isso, uma terceira caixa onde ele deverá escolher a escola. Com as três caixas 
preenchidas, será apresentada uma lista de aplicadores que poderão ser escolhidos com apenas 
um clique no ícone do dia e período desejados. O coordenador deverá notar que existirão ícones 
com três cores sendo que, o verde signifi ca liberado para trabalhar, o amarelo quer dizer que 
precisa ser consultado antes da escolha e o azul que já está alocado para aquela dia e período.

Visualização e Manutenção da Alocação de Aplicadores

O Coordenador de Avaliação e o Apoio Regional poderão a qualquer momento visualizar a alocação 
dos Aplicadores por meio do menu “Relatórios”, opção “Relatório de alocação de aplicadores”. Ao 
clicar nessa opção, será exibida uma lista com todas as escolas da D.E., a quantidade prevista de 
classes para cada escola e a quantidade de classes com aplicador alocado por dia de aplicação 
de provas, conforme ilustra imagem a seguir. 

Relatório sobre a Realização do Saresp

O Coordenador de Avaliação deverá, ao fi nal da aplicação do Saresp responder o relatório de 
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controle sobre a Aplicação do Saresp disponível no menu “Relatórios” e “Relatório da aplicação 
do Saresp”.
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Diretor de Escola

Cadastramento

O diretor de escola deverá receber uma chave de acesso do Coordenador de Avaliação e, de 
posse desta chave, acessar a tela inicial do SIS no endereço www.vunesp.com.br/saresp, para 
proceder o seu cadastro. Será solicitada a entrada do seu CPF, da sua chave de acesso e dos 
caracteres de segurança, feito isso, é só clicar no botão “Enviar” e com esta ação o cadastro será 
efetuado. Uma mensagem será apresentada informando que o cadastro foi executado e será feito 
o redirecionamento do usuário para a tela inicial onde este deverá efetuar a sua conexão agora 
de maneira normal.
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Após ter efetuado a conexão de forma normal o usuário terá acesso aos seus dados cadastrais 
para altera-los ou simplesmente conferi-los, por meio do menu “Cadastro” e da opção ”Alterar”. 
Note que na barra de informação do sistema já fi guram o código da D.E., o código da escola do 
diretor, o código, nome e cargo do usuário conectado.

Consulta ao Cadastramento de Aplicador
O Diretor poderá obter informações sobre o cadastramento dos seus aplicadores pelo menu 
“Relatórios” na opção “Cadastramento de Aplicadores”. Esta opção lista as chaves de acesso 
disponíveis, além das chaves já utilizadas pelos aplicadores para seu cadastramento no sistema. 
Caso seja necessário o Diretor tem a opção de gerar mais chaves se forem necessárias para o 
cadastramento de mais aplicadores. A imagem a seguir ilustra essa opção.
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Consulta a alocação dos Professores
Após a alocação, feita pelos Coordenadores de Avaliação, é possível verifi car em quais escolas, 
turmas e períodos os seus professores estão alocados e quais são os professores que estão 
alocados na sua escola. Para isso, basta utilizar o menu, “Relatórios” na opção “Relatório Nominal 
de Alocação de Professores”, como ilustrado na imagem a seguir. Note que na caixa de escolha 
fi guram duas opções, “Professores desta escola” e “Professores alocados para a aplicação nesta 
escola”, feita a escolha clique em “Pesquisar” e a lista será apresentada.

Previsão de Alunos por Classe na minha Escola
Este relatório exibe a quantidade de alunos previstos em cada sala na escola. É utilizado 
principalmente para que o Diretor avalie a necessidade de atividades extras para alunos que 
eventualmente foram transferidos para a escola após a elaboração do material de aplicação.
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Questionário de Acompanhamento da Aplicação

Após cada dia de aplicação, o Diretor deverá responder ao questionário de acompanhamento 
de aplicação. Para isso, deverá acessar o menu “Controle” na opção “Questionário de 
acompanhamento da aplicação”, selecionar o dia de aplicação e clicar no botão “Exibir 
questionário”. Após responder ao questionário, é necessário clicar no botão “Salvar”. A imagem 
apresentada ilustra essa opção.

Atestar e Efetivar Participação de Aplicadores e Fiscais

Após cada dia de aplicação, o Diretor deverá atestar e efetivar a alocação dos recursos humanos 
da sua escola. Para isso, deverá acessar o menu, “Controle” na opção “Atestar participação de 
fi scais/aplicadores”, a lista de todos os recursos alocados aparecerá com um botão “Não”, em 
vermelho, à frente de cada nome. 
É necessário apontar se o colaborador realizou suas atividades, pois a partir deste registro será 
feito o pagamento dos colaboradores, quando for o caso. Isto se faz clicando no botão “Não” que 
se tornará, “Sim” em verde, registrando a presença do colaborador correspondente.
Após a aplicação será necessário efetivar esse registro clicando nos botões de efetivação 
correspondentes a cada data de aplicação. 
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A imagem a seguir ilustra essa opção.





| 31 |

Aplicador

Chave de Acesso

Os Aplicadores receberão dos Diretores de suas escolas uma chave de acesso que permitirá seu 
cadastramento no sistema SIS. Cada chave é válida para apenas um cadastramento.

Cadastramento

De posse da chave de acesso, o Aplicador deverá acessar a tela inicial do sistema SIS no endereço 
www.vunesp.com.br/saresp e escolher a modalidade “Conexão com chave de acesso”, nesta 
tela serão solicitados o CPF, a chave de acesso e os caracteres de segurança. Ao clicar no botão 
“Enviar” uma mensagem será apresentada informando que o cadastro foi executado e será feito 
o redirecionamento do usuário para a tela inicial onde este deverá efetuar a sua conexão agora de 
maneira normal, utilizando-se do CPF e da senha. Caso o aplicador tenha esquecido sua senha, 
bastará digitar o CPF e clicar no link “Enviar nova senha”.
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O aplicador poderá acessar os seus dados cadastrais por meio do menu, “Cadastro”, na opção 
“Alterar”, como mostra a tela abaixo. 

Na tela principal do SIS, logo após o aplicador efetuar o seu acesso, serão exibidos os dados de 
sua alocação como segue:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador

Geraldo Alckmin

Secretário da Educação

Herman Jacobus Cornelis Voorwald

Secretária-Adjunta

Cleide Bauab Eid Bochixio

Chefe de Gabinete

Fernando Padula Novaes

Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional (CIMA)

Ione Cristina Ribeiro Assunção

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB)

Maria Elizabete da Costa

Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH)

Cleide Bauab Eid Bochixio

Coordenadoria de Orçamentos e Finanças (COFI)

Claudia Chiareli Afuso

Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE)

Dione Whitehurst Di Pietro

Coordenadoria da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores (EFAP)

Silvia Andrade da Cunha Galletta

Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)

Barjas Negri

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Praça da República, 53

01045-903 – Centro – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3218-2000
www.educacao.sp.gov.br

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Coordenadoria de Informação, Monitoramento 
e Avaliação Educacional
Ione Cristina Ribeiro Assunção – Coordenadora
Maria Julia Filgueira Ferreira – Assistente Técnica

Departamento de Avaliação Educacional
William Massei – Diretor
Diana Yatiyo Mizoguchi
Cyntia Lemes da Silva Gonçalves da Fonseca
Ademilde Ferreira de Souza
Daniel Koketu
Denis Delgado Santos
Eliezer Pedroso da Rocha
Juvenal de Gouveia
Nilson Luiz da Costa Paes
Patrícia de Barros Monteiro
Silvio Santos de Almeida
Teresa Miyoko Souza Vilela

Departamento de Informação e Monitoramento
Marcio Rodrigues de Padua - Diretor
Maria Tereza Franchon

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica
Maria Elizabete da Costa - Coordenadora 

Departamento de Desenvolvimento Curricular 
e de Gestão da Educação Básica
João Freitas da Silva – Diretor

Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais, 
do Ensino Médio e da Educação Profi ssional
Valéria Tarantello de Georgel – Diretora

Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais
Sonia Gouveia Jorge – Diretora

Centro de Planejamento e Gestão do Quadro do 
Magistério
Eunice Pinheiro Guimarães Turrini – Diretora

FUNDAÇÃO PARA O 
VESTIBULAR DA UNESP

Responsáveis pela Execução do Saresp 2014
Coordenação Geral

Guilherme Pereira Vanni
Sheila Zambello de Pinho
Tânia Cristina Arantes Macedo de Azevedo
Carlos Augusto Araújo Valadão
Ricardo Samih Georges Abi Rached

Coordenação de Atividades

Carlos Gomes de Oliveira - Coordenador Pedagógico
Maria Silvia Olivi Louzada - Correção das Provas (2º e 
3º anos do EF) 
Marcela Franco Fossey – Correção de Redações
Eduardo de Souza Serrano Filho – Logística de 
Aplicação
Rosa Maria do Carmo Condini – Elaboração de 
Materiais e Treinamento
Davi de Oliveira Gerardi – Bases de Dados
Ligia Maria Vettorato Trevisan – Análise de Resultados

Equipe de Análise de Resultados

Dalton Francisco de Andrade
Heliton Ribeiro Tavares
Adriano Ferreti Borgatto
Maria Regina Madruga Tavares
Natália Noronha de Barros
Nayara Negrão Pereira
Christiane Bellorio G. de A. Stevão
Edgar Dias Batista Junior
Ligia Maria Vettorato Trevisan
Tânia Cristina Arantes Macedo de Azevedo
Silvia Bruni Queiroz
Ana Maria Trevisan
Ruy Cesar Pietropaolo
Rodrigo de Souza Bortolucci
Ubirajara Inácio de Araújo
Maria Silvia Olivi Louzada
Ghisleine Trigo Silveira
Guaracy Tadeu Rocha

Coordenação da Elaboração de Relatórios

Tânia Cristina Arantes Macedo de Azevedo

Capa, Projeto Gráfi co e Diagramação

Cintia Tinti
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