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01 Dados do Polo
IDENTIFICAÇÃO DO POLO
Nome do Polo:
Polo Butiá - RS
Endereço:
Avenida Leandro de Almeida, 187
Cidade/UF/CEP: Butia - RS - 96750-0000
Telefones:
51-36521238
33.621.384/0690-70
CNPJ:
Nome:
E-mail:
Telefone
Nome:
E-mail:
Telefone
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DIREÇÃO DO POLO
Maria Cristina Mattzembacher Soares
0633.diracao@cnec.br
51-999895070
COORDENADOR DO POLO
Vagner dos Santos Hampe
0633.wagnerhampe@cnec.br
51-998885113
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Contexto Local

O Polo está localizado na Avenida Leandro de

Almeida, número 187- Bairro Centro, sob o
CNPJ 33.621.384/0690-70.

O Polo está instalado em uma área construída
de 2778,33 m2, em um único lote e em um
único pavimento, com 15 salas de aula
disponíveis, sendo 02 destinadas ao ensino
superior a distância, 01 laboratórios de
informática, O biblioteca, 1 ginásio coberto, 1
setor administrativo-financeiro, onde estão
instaladas a secretaria acadêmica, tesouraria,

diretoria, sala de tutores e coordenação
pedagógica, além 3 sanitários masculinos, 3
sanitários femininos, 1 sanitário comum
adaptado ao atendimento de Portadores de
Necessidades Especiais e área de convivência
com cantina. A edificação em uso está
adaptada para atendimento de portadores de
necessidades especiais incluindo adequações
sanitárias. Todas as instalações apresentam-se
em bom estado de conservação, limpeza,
luminosidade e ventilação. Nas instalações
funciona durante o período diurno a escola de
ensino fundamental e médio e em instalações
anexas a oferta de ensino infantil. O município
de Butiá situa-se no Leste do Estado do Rio
Grande do Sul, distante 83 km da capital,
Porto Alegre, com população aproximada de
20.500 hab. O município de Butiá possui área
de 768.899 km2 e limita-se ao norte com os
municípios de São Jeronimo e General Câmara
ao sul com o município de São Jeronimo, a
leste com o Município de São Jeronimo e a
oeste com o município de Minas do Leão. Seu
principal acesso é pela BR 290. Sua base
econômica é mineração, agricultura e
pecuária. *Principal fonte de pesquisa IBGE.
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