
PROCESSO N.° 1266/18

PROTOCOLO N.º 15.317.840-2                     DATA: 31/07/18

PARECER CEE/CEMEP Nº 362/21          APROVADO EM 15/09/21

CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
DE NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO: SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de autorização para o funcionamento do Ensino Médio com
Formação  Técnica  e  Profissional  em  Eletrotécnica, em  caráter
experimental,  no  Colégio  Sesi  Paraná  –  Ensino  Médio,  do
município de Maringá.

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

EMENTA:  Autorização  para  funcionamento  do  Ensino
Médio  com  Formação  Técnica  e  Profissional  em
Eletrotécnica, em caráter experimental. Parecer favorável.
Determinações à instituição de ensino quanto ao processo
de reconhecimento,  à  regularização da vida escolar  dos
estudantes e à adequação do Ensino Médio à Deliberação
CEE/PR n.º 04/2021, de 29/07/2021.

I – RELATÓRIO
    

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, pelo Ofício
n.º  2095/2018-Sued/Seed,  de  04/11/18,  encaminhou  a  este  Conselho  o
expediente  protocolado  no  NRE  de  Curitiba,  de  interesse  do  Sesi
Departamento Regional do Paraná, do município de Curitiba, pelo qual solicitou
autorização para o funcionamento do Ensino Médio com Formação Técnica e
Profissional, em caráter experimental, no Colégio Sesi Paraná - Ensino Médio,
município de Maringá, a partir de fevereiro de 2019, fls. 03 e 262.

Este Colégio localiza-se na Rua Vereador Nelson Abrão, n.º 80,
Zona 5, município de Maringá, mantido pelo Serviço Social da Indústria – Sesi.
Foi credenciado para a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial
nº  5561/2018,  de  27/11/2018,  pelo  prazo  de  cinco  anos,  de  20/11/18  a
20/11/23.

MS 1



PROCESSO N.° 1266/18

A Comissão  de  Verificação,  regularmente  instituída  pelo  Ato
Administrativo n.º 053/21, de 26/03/21, do NRE de Maringá, após verificação in
loco, emitiu laudo técnico em 14/04/21, fls. 1150 a 1174.

O  Departamento  de  Educação  Profissional-DEP/Seed,  pelo
Parecer  n.º  158/21,  de  30/04/21,  informou  que  os  aspectos  pedagógicos
referentes ao curso atendem à legislação vigente e encaminha o protocolado
para  fins  de  autorização  para  o  funcionamento  do  Curso  em  Técnico  em
Eletrotécnica – Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais, Integrado
ao  Ensino  Médio  –  Experimento  Pedagógico,  com  convalidação  dos  Atos
Escolares  praticados  desde  fevereiro  de  2019,  do  Colégio  Sesi  Paraná  –
Ensino Médio, com oferta presencial, no município e NRE de Maringá, fls.1184
a 1186.

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento-CEF/Seed, pelo
Parecer n.º 1107/21, de 03/05/21, declarou-se favorável à autorização para o
funcionamento  do  curso,  com oferta  presencial,  em caráter  experimental  e
convalidação dos Atos Escolares praticados desde o ano de 2019, fls. 1188 a
1189.

O processo foi convertido em Diligência em 21/03/19 e retornou
a  este  Conselho  em  07/06/19,  fl.  263.  Foi  novamente  em  Diligência  em
11/07/19, retornando a este órgão somente em 03/05/21.

Observa-se que falta a folha 279 no protocolado (físico) e que a
partir da folha 280 houve a paginação com início da folha 263, seguindo até o
final do processo. Entretanto, tal fato não prejudicou a análise dos autos.

II – MÉRITO

Trata-se da autorização para o funcionamento do Ensino Médio
com  Formação  Técnica  e  Profissional  em  Eletrotécnica, em  caráter
experimental,  no  Colégio  Sesi  Paraná  –  Ensino  Médio,  do  município  de
Maringá.

A matéria está regulamentada no  Capítulo IV, da Deliberação
nº 03/13-CEE/PR, que trata da autorização de cursos:

Art.  32.  A  autorização  para  funcionamento  de  curso,  programa  e
experimento pedagógico é ato indispensável, mediante o qual o poder
público estadual, após processo específico, permite o funcionamento de
atividades escolares em instituição de ensino, integrada ou a integrar o
Sistema Estadual de Ensino. (sem grifo no original)

Após  análise  preliminar,  o  protocolado  foi  convertido  em
Diligência em 21/03/19, para a instituição de ensino complementar a instrução
do processo, conforme determina o Capítulo IV da Deliberação CEE/PR n.º
03/13, com destaque ao artigo 38; apresentar a habilitação do corpo docente
da  formação  geral  e  profissional  por  área  do  conhecimento  e  da  equipe
pedagógica; encaminhar o Termo que legaliza sua relação com a organização
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parceira, para o funcionamento do curso pretendido; apresentar cópia dos atos
regulatórios da organização parceira concedidos pelo respectivo Sistema de
Ensino; anexar as avaliações e resultados de implementação do experimento
pedagógico  em  outros  Estados.  Também,  para  Secretaria  de  Estado  da
Educação e do Esporte apresentar parecer do Departamento de Educação e
Trabalho sobre a oferta do curso e a Proposta Pedagógica Curricular à luz da
Resolução CNE/CEB n.º 3, de 21/11/18, e anexar parecer sobre a análise das
competências  e  habilidades  das  áreas  do  conhecimento  da  proposta
pedagógica  em tela  à  luz  da  Resolução CNE/CEB n.º  4,  de  17/12/18,  que
instituiu a Base Nacional Comum Curricular na Etapa final da Educação Básica.

O protocolado retornou a este Conselho em 07/06/2019, com
os seguintes documentos:

– Estatuto Social  da Federação das Indústrias do Estado do
Paraná, fls. 267 a 275.

– Ata da Assembleia Geral Ordinária para posse da diretoria
eleita em cinco de agosto de dois mil e quinze, fls. 276 a 281.

 –  Portaria  n.º  33/2011  de  03/10/11,  designando  o
Superintendente do Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do
Estado do Paraná fl. 282.

 –  Procuração  do  Superintendente  do  Serviço  Social  da
Indústria de poderes exclusivos para a Gerente Executiva de Educação, fl. 285.

 – Regulamento do Serviço Social da Indústria (SESI), fls. 284 a
296.

 – Regimento Escolar do Colégio Sesi Paraná, de Maringá, fls.
297 a 329.

 – Relação dos ambientes Senai Maringá – Zona 05, fls. 330 e
331.

 – Sistema Integrado de Bibliotecas – PERGAMUM, fls. 332 a
347.

 –  CVE –  Certificado  de  Vistoria  em Estabelecimento,  com
vencimento em 03/07/19, fl. 348.

 – Licença Sanitária com validade até 20/06/19, fl. 349.

– Resolução Senai CR Senai/PR nº 106/2013, de 25/07/13, de
autorização  de  funcionamento  do  Curso  Técnico  de  nível  médio  em
Eletrotécnica – Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais, e aprovação
do Plano do Curso, carga horária de 1200 horas, sendo 1200 horas teórico-
práticas, fl. 350.

 –  Resolução  nº  11/2015,  de  25/03/15,  que  aprova  o  novo
Regulamento da integração do Senai ao Sistema Federal de Ensino e Anexo
Único fls. 351 a 355.
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 –  Resolução  CNI/SENAI  nº  510/2011,  de  29/11/11,  de
integração do Senai ao Sistema Federal de Ensino, fls. 356 a 359.

 – Lei n.º 12.816, de 5/06/13 – D.O.U., de 06/06/13, fls. 360 a
362, 368 a 370.

– Lei n.º 12.513, de 26/10/11, fls. 364 a 367.

–  Resolução  CNI/SENAI  nº  14/2013,  de  27/03/13,  de
integração do Senai ao Sistema Federal de Ensino que revoga a Resolução
CNI/SENAI nº 510/2011, fls. 371 a 374.

– Itinerários do Novo Ensino Médio – Ensino Médio – Relatório
1º semestre de 2018, fls. 375 a 387.

– relação e comprovação de escolaridade do Corpo Docente,
fls. 388 a 448.

–  Informação  Técnica  –  Departamento  de  Educação
Profissional nº 010/19, de 07/06/19, fls. 450 a 453, com destaque para:

  […]

Tendo  tomado  ciência  da  diligência  do  Conselho  Estadual  de
Educação  às  fls.  263,  após  análise  do  protocolado,  este
Departamento  de  Educação  Profissional  informa:  que  o
Departamento  de  Educação  e  Trabalho  passou  a  denominar-se
Departamento  de  Educação  Profissional  de  acordo  com  a  nova
estrutura  organizacional  básica  dos  órgãos  integrantes  da
Administração  Direta  do  Poder  Executivo  Estadual,  aprovada  por
meio  do  Decreto  n.º  1416,  de  23  de  maio  de  2019  –  DIOE
23/05/2019.

A respeito da diligência às fls. 264, este Departamento manifesta-se a
seguir:

1. Primeiro item da diligência –  parecer sobre a oferta do curso e
sobre  a  proposta  pedagógica  à  luz  das  Diretrizes  Curriculares  da
Educação Profissional e da Resolução CNE/CEB nº 3, de 21/11/18,
que atualizou as Diretrizes Curriculares do Ensino Médio.

a) A Lei  n.º 12.816, de 5 de junho de 2013, que alterou a Lei  n.º
12.513/11, de 26 de outubro de 2011:

Art. 20.  Os serviços nacionais de aprendizagem integram o sistema
federal  de  ensino  na  condição  de  mantenedores,  podendo  criar
instituições  de  educação  profissional  técnica  de  nível  médio,  de
formação inicial e continuada e de educação superior,  observada a
competência  de  regulação,  supervisão  e  avaliação  da  União,  nos
termos dos incisos  VIII  e  IX  do art.  9º  da  Lei  nº  9.394,  de 20  de
dezembro de 1996, e do inciso VI do art. 6º-D desta Lei.

§ 1º As instituições de educação profissional técnica de nível médio e
de  formação  inicial  e  continuada  dos  serviços  nacionais  de
aprendizagem terão autonomia para criação de cursos e programas
de educação profissional e tecnológica, com autorização do órgão
colegiado  superior  do  respectivo  departamento  regional  da
entidade. (com grifo no original)

b)  As  Diretrizes  Curriculares  da  Educação Profissional  estabelecem
que para instituir  cursos de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio,  no  âmbito  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Paraná,  a
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instituição de ensino deverá apresentar a documentação e informações
exigidas na Deliberação nº 03/13 – CEE/PR e um Plano de Curso de
acordo com a Deliberação nº 05/13 – CEE/PR (art.45)

c)  As  Diretrizes  Curriculares  da  Educação  Profissional  preveem  a
oferta  de  cursos  técnicos  articulados  ao  Ensino  Médio  nas  formas
integrada  e  concomitante  ao  Ensino  Médio.  Esta  última  pode  ser
desenvolvida em uma única instituição de ensino que oferte o curso
técnico  e  o  ensino  médio  ou  em  duas  instituições  distintas,  a
Resolução  CNE/CEB  nº  06/2012  denomina  essa  forma  como
concomitante na forma uma vez que

c)  concomitante  na  forma,  é  desenvolvida  simultaneamente  em
distintas  instituições  educacionais,  mas  integrada  no  conteúdo,
mediante  a  ação  de  convênio ou acordo  de
intercomplementaridade, para a execução de projeto pedagógico
unificado (art. 7º). (com grifo no original)

d) De acordo com as Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (art. 8º):
“  as propostas curriculares do ensino médio devem: I  –  garantir  o
desenvolvimento  das  competências  gerais  e  específicas  da  Base
Nacional Comum Curricular (BNCC)”.

2.  Segundo  item  da  diligência  –  parecer  sobre  a  análise  das
competências  e  habilidades  das  áreas  dos  conhecimentos  da
proposta em tela a luz da Resolução CNE/CEB nº 4, de 17/12/18, que
instituiu  a Base  Nacional  Comum Curricular  (BNCC)  na  Etapa  do
Ensino Médio, como etapa final da Educação Básica.

a)  A BNCC “é  um documento  de  caráter  normativo  que  define  o
conjunto  orgânico  e  progressivo  de  aprendizagem  essenciais  que
todos  os  alunos  devem  desenvolver  ao  longo  das  etapas  e
modalidades da Educação Básica.”1

b)  Os  trabalhos  para  a  implementação  da  BNCC ainda  estão  em
andamento, assim não existe currículo para o Ensino Médio aprovado
pelo/para o Sistema Estadual de Ensino até a presente data.

Observa-se  que  o  experimento  pedagógico  apresentado  foi
constituído  a  partir  da  lei  nº  13.415/2016  (sic),  contemplando  as
dimensões  nela  previstas,  contudo  não  apresenta  todos  os  itens
necessários  para  análise  da  formação  técnica  e  profissional  e  foi
construída antes das normativas para a implementação do aprovado.

Conforme contido às fls. 187:

A elaboração das matrizes da formação geral contou com a relevância
dos conteúdos considerados prioritários para  a área de energia  do
curso  de  eletrotécnica,  a  partir  da  análise  de  especialistas  […].  A
elaboração das matrizes da formação técnica e profissional  se deu
pela análise do perfil  profissional  e  desenho curricular do curso de
eletrotécnica, explicitados nos itens 11.5 a 11.8, seguiu a Metodologia
SENAI de Educação Profissional  (MSEP),  que consta com comitês
das áreas tecnológicas.  O desenho curricular e  o perfil  profissional
completo do curso técnico em Eletrotécnica constarão no Manual de
Operação”, o qual não está no protocolado.

A  proposta  do  curso  Técnico  em  Eletrotécnica  utilizada  como
referência foi aprovada pelo Conselho Regional do SENAI do Paraná,
conforme consta na RESOLUÇÃO SENAI CR SENAI/PR Nº 106/2013
(fls.350).
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Entende-se  que  o  experimento  poderia  ser  aprovado  pelo  próprio
sistema do interessado, o que estaria em plena consonância com as
Diretrizes  da  Educação  Profissional  que  prevê  a  oferta  de  curso
concomitante na forma, mediante o estabelecimento de convênios e
proposta  unificada,  considerando  a  autonomia  dos  Serviços
Nacionais de Aprendizagem para aprovação de cursos de educação
profissional técnica de nível médio a ser ofertada em suas instituições
de ensino conforme legislação citada anteriormente e, o contido às
fls.  167:  “O SESI  e o SENAI  fundamentam o presente projeto em
bases  normativas  que  lhe  conferem  legalidade  e,  principalmente,
numa concepção de educação que o justifica lhe confere sentido de
legitimidade” e as características do experimento pedagógico:

[…]  Para  tal,  a  concepção  dessa  proposta  considera  aportes  de
naturezas  diferenciadas,  que  passam  pela  garantia  de  acesso,
permanência  e  aprendizagem,  pela  integração  curricular  entre
formação geral e profissional […] (fl. 11)

13.2  Gestão  Curricular  (fl.93).  O  Currículo  da  proposta  de  Ensino
Médio com Formação Técnica Profissional será gerido por temáticas
[…].  Desse  modo,  haverá  uma interdependência  que promoverá  a
discussão  dos  conteúdos  disciplinares  contida  nas  áreas  do
conhecimento, em formato integrado com os aspectos socioculturais
dos indivíduos.

[…] A realização do itinerário formativo integrado […] SESI e SENAI
estão  empenhados  no  desenvolvimento  de  uma  oferta  integrada.
Assim, a  integração será garantida pela organização curricular e
pelas  estratégias  de  gestão  compartilhada  e  de  planejamento  das
atividades  docentes  realizada  de  forma  cooperativa  entre  os
profissionais  das  duas  instituições.  (Matriz  fl.  94),  (com  grifos  no
original)

Sobre  a  análise  das  competências  e  habilidades  das  áreas  dos
conhecimentos da proposta em tela à luz da resolução CNE/CP nº
04/2018, o Departamento de Educação Profissional em conjunto com
o  Departamento  de  Desenvolvimento  Curricular,  ambos  desta
Secretaria de Estado da Educação, conclui que não é factível analisar
a  proposta  em  questão  à  luz  da  supracitada  legislação,  pois  o
currículo a ser seguido pelo Sistema Estadual de Ensino ainda não foi
aprovado.

No que tange às avaliações e resultados de implementação do
experimento pedagógico em outros Estados, foi  anexado às folhas 375 a 387,
Relatório do 1º semestre de 2018, sintetizando as ações de acompanhamento da
implementação  do  Novo  Ensino  Médio  SESI  e  SENAI,  nos  Departamentos
Regionais  de  Alagoas,  Bahia,  Ceará,  Espírito  Santo  e  Goiás,  do  qual
evidenciamos:

Processo de Gestão
Gestão compartilhada SESI SENAI: é premissa da oferta do Novo Ensino
Médio que SESI e SENAI mantenham um compartilhamento constante dos
processos de gestão, desde a elaboração de um edital em conjunto para a
seleção  de  estudantes  até  a  organização  do  calendário  semanal,  dos
registros da ação docente e do desempenho dos estudantes nos sistemas
de gestão escolar.
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Verifica-se, com base na experiência do primeiro semestre de 2018, que
foram imprescindíveis para a unicidade e organização das ações no âmbito
do projeto:

✔ a  colaboração  e  a  otimização  dos  processos  de  gestão
administrativa e pedagógica,  com a elaboração de um calendário
escolar único SESI SENAI;

✔  a  adoção  da  proposta  curricular  integrada,  voltada  ao
desenvolvimento de competências e habilidades;

✔ o planejamento integrado da ação educativa, envolvendo todos os
componentes do currículo único, e

✔ as reuniões semanais de diferentes naturezas.
[...]
A escolha dos profissionais levou em consideração o documento perfis
e  Competências  dos  Profissionais  SESI  e  SENAI,  que  descreve  o
perfil e as competências indispensáveis às funções de gestor/gerente/
diretor escolar, coordenador pedagógico e docentes no Novo Ensino
Médio, a partir de três dimensões: conhecimento profissional, prática
profissional e compromisso profissional.
[…]
Convém destacar que os profissionais selecionados, em sua maioria,
por força de sua formação e atuação profissional anterior, ainda não
contemplam integralmente as competências exigidas para um desafio
dessa  natureza.  Portanto,  a  formação  continuada  deve
simultaneamente promover reflexões profícuas e provocar o estímulo
ao autodesenvolvimento.

  […]

Pontos de Destaque
No decorrer  da ação de acompanhamento ao Novo Ensino Médio
ficou evidenciado o esforço, a dedicação e o compromisso de todas
as equipes envolvidas: gestores, coordenadores, docentes e alunos,
na construção de uma educação escolar que faça mais sentido para
os estudantes.
A infraestrutura,  os  espaços  e  sua  utilização,  o  uso  de  recursos
materiais  e  virtuais  disponíveis  nas  escolas  SESI  e  SENAI  são
considerados  excelentes.  Dentre  as  ferramentas  tecnológicas,
mereceram destaque entre  os  jovens:  o  aplicativo  Google  sala  de
aula,  com  ambientes  onde  os  professores  lançam  provocações,
sugestões e promovem fóruns de discussão,  além das salas e da
plataforma SESI Matemática.
[...]
Foram alvo de elogio, por parte dos estudantes, nos Departamentos
Regionais  onde  se  executa  o  Novo  Ensino  Médio  em  2018,  os
seguintes aspectos:

✔ o perfil  dos profissionais,  sua atuação como mediadores da
aprendizagem e a boa qualidade das relações professor/aluno;
✔ o uso de novas metodologias,  aulas dinâmicas,  que contam
com recursos e ferramentas diferenciadas;
✔ a  participação  dos  jovens,  com fomento  à  autonomia  e  ao
protagonismo;
✔ a articulação por áreas e entre os componentes do currículo
único;
✔ a  organização  da  sala  e  o  uso  de  outros  espaços  de
aprendizagem;
✔ a  abordagem  de  temas  relacionados  à  realidade
contemporânea e ao mundo do trabalho.
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Pontos de Atenção
[…]
A avaliação da aprendizagem e do desempenho dos estudantes –
é  preciso  manter  –  com corpo  docente,  equipe  técnica  e  gestores-
discussões  a  respeito  da  relação  indissociável  entre  planejamento,
execução  de  prática  didática  direcionada  ao  desenvolvimento  de
competências  e  habilidades  e  a  avaliação  do  desempenho  dos
estudantes.  Há  necessidade de  sistemática  reflexão  pedagógica  no
que tange a critérios, procedimentos, instrumentos avaliativos e formas
de registro do resultado da avaliação e de  feedback aos estudantes,
orientando-os a incorporar a autoavaliação na elaboração de seu plano
pessoal de estudos.

O  aprofundamento  das  reflexões  acerca  das  áreas  de
conhecimento –  os  docentes  mobilizam  esforços  e  empenho  no
sentido  de  romper  o  isolamento  e  a  fragmentação  disciplinar.  Têm
avançado  no  trabalho  integrado,  mas  vivenciam  uma  experiência
pedagógica inédita, para qual não foram orientados em sua formação
acadêmica.  Fatores que contribuem para a superação de eventuais
dificuldades são:  o compartilhamento de saberes entre docentes de
uma  mesma  área  e/ou  de  áreas  distintas,  bem  como  a  contínua
reflexão acerca de por que e como desenvolver um currículo pautado
por  áreas  de  conhecimento  e  voltado  ao  desenvolvimento  de
competências e habilidades.

Em face do cumprimento parcial da Diligência, o processo foi
novamente convertido em Diligência, em 11/07/19, para a instituição de ensino
complementar a instrução do processo, conforme determina o Capítulo IV da
Deliberação CEE/PR n.º  03/13,  com destaque para  o  artigo  38 da referida
Deliberação, e apresentar ainda:

–  o Termo de  acordo  que  legaliza sua  relação  com  a
organização  parceira,  para  o  funcionamento  do  curso  pretendido,  em
observância da Resolução CNE/CEB nº 3/2018, incisos I e II, § 9º, artigo 17:

Art.  17.  O ensino médio,  etapa final  da educação básica,  concebida
como conjunto orgânico, sequencial e articulado, deve assegurar sua
função formativa para todos os estudantes, sejam adolescentes, jovens
ou adultos, mediante diferentes formas de oferta e organização.
[…]
§ 9º A organização curricular do ensino médio deve oferecer tempos e
espaços  próprios  ou  em  parcerias  com  outras  organizações  para
estudos e atividades, a fim de melhor responder à heterogeneidade e
pluralidade  de  condições,  múltiplos  interesses  e  aspirações  dos
estudantes, com suas especificidades etárias, sociais e culturais, bem
como sua fase de desenvolvimento, desde que:
I - a parceria com as organizações esteja devidamente firmada com
a instituição  ou  rede de  ensino  e  reconhecida  pelo  sistema de
ensino;
II  -  a  organização  esteja  credenciada  pelo  sistema  de  ensino,
quando  a  parceria  envolver  a  oferta  de  formação  técnica  e
profissional; (grifos nossos)

 –  cópia  dos  atos  regulatórios da  organização  parceira
SENAI, concedidos  pelo  respectivo  Sistema  de  Ensino  (Sistema  Federal),
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relativos ao credenciamento da instituição de ensino e ao reconhecimento do
Curso Técnico em Eletrotécnica, em cumprimento ao artigo 20, da Lei 12.816, de
05/06/2013:

Art. 20.  Os serviços nacionais de aprendizagem integram o sistema
federal  de  ensino  na  condição  de  mantenedores,  podendo  criar
instituições  de  educação  profissional  técnica  de  nível  médio,  de
formação inicial  e  continuada e de educação superior,  observada a
competência de regulação, supervisão e avaliação da União, nos
termos  dos incisos  VIII  e  IX  do  art.  9º  da  Lei  nº  9.394,  de  20  de
dezembro de 1996, e do inciso VI do art. 6º-D desta Lei. (grifos nossos)

 –  adequar  o  Projeto  Político  Pedagógico  e  o  Regimento
Escolar  à  luz  da  Deliberação  CEE/PR  n.º  02/2018,  que  dispõe  sobre  a
Organização Escolar,  o  Projeto  Político-Pedagógico,  o  Regimento  Escolar  e  o
Período  Letivo  das  instituições  de  educação  básica  que  integram  o  Sistema
Estadual de Ensino do Paraná, para contemplar a organização pedagógica e o
regime  de  funcionamento  do  experimento  pedagógico  solicitado,  como  os
procedimentos de matrícula, certificação, entre outros.

Também, para a Seed/PR apresentar parecer complementar do
Departamento  de  Educação  Profissional  sobre  a  oferta  do  curso  e  sobre  a
proposta pedagógica à luz das Diretrizes Curriculares da Educação Profissional e
da  Resolução  CNE/CEB  n.º  3,  de  21/11/18,  que  atualizou  as  Diretrizes
Curriculares do Ensino Médio, considerando todos os aspectos referentes à oferta
do itinerário de formação técnica profissional previsto nessa Resolução e  anexar
parecer  sobre  a  análise  das  competências  e  habilidades  das  áreas  do
conhecimento  da  proposta  em  tela,  à  luz  da  Resolução  CNE/CEB  nº  4,  de
17/12/18, que instituiu a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino
Médio, como etapa final da Educação Básica.

     O processo retornou a este Conselho em 03/05/21, com destaque
para os seguintes documentos:

                  -  Resolução Senai CR Senai/PR n.º 106/2013, de 25/07/13, de
autorização de funcionamento do Curso Técnico de nível médio em Eletrotécnica
– Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais, e aprovação do Plano do
Curso, carga horária de 1200 horas, sendo 1200 horas teórico-práticas, fl. 465 (já
encaminhada).

     - Justificativa, de 10/09/19, da Gerente de Educação Profissional
– Senai/PR, da qual destacamos, fl. 467:

A  3º  edição  do  Guia  da  Autonomia  Senai  elaborado  pelo
Departamento Nacional em 2018 esclarece, na página 93, que “Se a
unidade de ensino foi criada e credenciada pela respectiva Secretaria
Estadual  de  Educação  (processos  anteriores  à  autonomia)  e  de
interpretação  do  Departamento  definir  se  o  processo  será  um
recredenciamento  ou  um  novo  credenciamento,  realizando  as
alterações no texto quando cabível. É possível ainda utilizar o termo
‘convalidação  de  credenciamento’.  A partir  disso,  o  Senai  Paraná
optou  pelo  credenciamento  de  unidade e  a  autorização  de  cursos
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técnicos  de  nível  médio,  como  ato  de  legalização  do  curso  para
certificação. Com base nisso,  no que rege os atos regulatórios do
Senai  Paraná,  dispomos neste  processo o  Credenciamento  da
Unidade Senai Maringá Z5, Resolução n.º 042/2012 e Resolução
de autorização do curso técnico de nível médio n.º 045/2012 com
carga  horária  de  1440  horas,  que  após  essas  aprovações,  de
acordo  com  as  atualizações  no  itinerário  nacional,  houve  a
necessidade de atualizações na carga horária,  cabendo a esta
instituição de  ensino  autorizar  a  nova Resolução n.º  106/2013
com carga horária vigente de 1.200 horas. (sem grifos no original)

–  Termo  de  Convênio  Celebrado  entre  o  Serviço  Social  da
Indústria  –  Departamento  Regional  do  Paraná  e  o  Serviço  Nacional  de
Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Paraná, fl. 469 a 473.

– Primeiro Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre o Serviço
Social da Indústria e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Ambos
do Departamento Regional do Paraná, fl. 475, com destaque para:

Cláusula primeira: Acrescentar ao presente convênio os cursos de
Ensino Médio com formação Técnica e Profissional, onde o SESI/PR
se responsabilizará pela Certificação do Ensino Médio e o SENAI/PR
pela certificação de Técnico nem Nível Médio.

– Parecer de aprovação n.º 02/19, da “Proposta Pedagógica ou
o Regimento Escolar”  e “Declaração de Legalidade n.º  02/2019”,  ambos de
14/10/19, assinado pela Coordenadora de Educação Básica e Continuada –
SESI/PR, fls. 479 e 481.

 – Adendo Regimental de Acréscimo n.º 1 – “Acrescenta Título
V, seus capítulos, seções, artigos e incisos ao Regimento Escolar aprovado
pelo  Ato  Administrativo  n.º  589/2017  –  Núcleo  Regional  de  Educação  de
Maringá”, fls. 483 a 486.

– “Proposta Pedagógica atualizada para atender à Deliberação
n.º 02/18”, fls. 487 a 703, da qual evidenciamos:

         [...]
A proposta de experiência piloto de implantação da reforma do
Ensino Médio (fl. 500):

A lei  que  reforma  o  Ensino  Médio  preconiza  também  uma  Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), a ser elaborada por especialistas
em Educação,  em ação  coordenada  pelo  Ministério  da  Educação,
discutida  amplamente  com  a  sociedade,  para  posterior  discussão,
contribuições  e  recomendações  do  egrégio  Conselho  Nacional  de
Educação,  estabelecendo:  diretrizes  gerais;  competências  e
habilidades a serem desenvolvidas; itinerários flexíveis de formação;
organização curricular por áreas de conhecimento; e adequação da
carga horária da formação geral  e da formação profissional  para a
garantia de colocar em ação um currículo integrado.
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Em função de a reforma preconizada pela Lei ainda estar em processo
de  regulamentação,  e  a  BNCC  em  processo  de  elaboração,  a
presente  proposta  é  apresentada  em  caráter  de  experiência
pedagógica,  amparada no art.  81 da LDB,  conforme citado.  Nesse
sentido, considerando o papel relevante que a Rede SESI e SENAI
vêm exercendo há mais de 70 anos no Brasil, dada sua excelência,
caráter  inovador,  importância  social  e  participação  na  melhoria  da
educação pública do país, a parceria com o Ministério da Educação
constitui-se como uma etapa fundamental para a implementação e o
acompanhamento  do  presente  projeto.  O  MEC  e  o  CNE  poderão
contribuir para o aprimoramento dessa proposta que, após o período
de experiência,  poderá  ser  difundida  como um projeto  educacional
para os sistemas públicos de educação.

Outro  ponto  importante  é  que  a  Rede  SESI  de  Educação  possui
abrangência  nacional  em  sua  oferta  de  Educação  Básica,  e  a
apreciação  do  projeto  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação
compreende um estudo aprofundado da proposta que poderá viabilizar
maior articulação com os contextos locais onde ocorrerá a oferta e
com  os  órgãos  normativos,  especificamente  os  Conselhos  e
Secretarias Estaduais de Educação.

Espera-se que essa experiência possa contribuir com o Ministério da
Educação  e  com  os  sistemas  de  ensino  para  a  consolidação  da
reforma do Ensino Médio. E, ainda, que venha a subsidiar as políticas
públicas  de  educação,  bem como abrir  alternativas  para  diferentes
parcerias com instituições públicas ou privadas.

Os objetivos dessa proposta (fl. 501):

Os objetivos são formulados a partir da análise da situação atual do
Ensino  Médio,  focado no  princípio  do  acúmulo  de informações,  de
formação mais geral,  de natureza propedêutica,  para passagem ao
ensino  superior,  que  apresenta  desempenho  insatisfatório  nas
avaliações nacionais e internacionais, e que não atende ao contexto
socioeconômico atual e aos anseios dos jovens.

Com a finalidade de superar essa situação desfavorável na etapa final
da  Educação  Básica,  o  SESI  e  o  SENAI  propõem  uma  profunda
mudança na concepção curricular do Ensino Médio, com a valorização
da  educação  profissional,  por  meio  da  intensificação  do  uso  de
estratégias  flexíveis,  avanços  significativos  no  que  se  refere  à
inovação  nos  processos  educacionais  e  à  incorporação  de
tecnologias, tendo como objetivos principais:

• Orientar  as  ações  para  implementação  da  reforma  de  Ensino
Médio,  com  a  concepção  de  alternativas  de  natureza  técnico-
pedagógicas  e  de  gestão,  permeada  de  intenção  e  decisões
estratégicas, que possa contribuir de forma inovadora para a formação
humana, profissional e técnica dos jovens;

• Ter  como  foco  de  formação  do  estudante  a  construção  de
conhecimentos básicos, o desenvolvimento das competências que a
sociedade  do  século  XXI  requer,  a  preparação  científica  e  a
capacidade  de  utilizar  diferentes  tecnologias  relativas  às  áreas  de
atuação de forma eficiente e eficaz;

• Desenvolver  a  capacidade  de  pesquisar,  buscar  informações,
analisá-las e selecioná-las e aprender a aprender;
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• Articular a Educação Profissional e técnica com o Ensino Médio,
integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à
tecnologia (Lei nº 11.741/08), promovendo a sintonia entre a escola e
o mundo do trabalho; promover uma cultura de formação profissional e
de trabalho que possibilite a autonomia necessária na construção e
democratização do conhecimento;

• Estabelecer um compromisso com a democratização da produção
do conhecimento, na perspectiva da cidadania e da inclusão;

• Desenvolver alternativas flexíveis de formação técnica e profissional
para atender às aspirações dos jovens e à realidade do mundo do
trabalho;

• Educar  para  o  desenvolvimento  humano,  em  todos  os  seus
aspectos;

• Possibilitar uma formação que promova o aumento da produtividade
do trabalhador e, por decorrência, o fortalecimento da competitividade
da Indústria brasileira;

• Desenvolver  um  referencial  nacional  comum  das  ações
educacionais do SESI e do SENAI.

[...]

Modelo de implantação (fl. 518)
Para a abertura e oferta de Ensino Médio com Formação Técnica e
Profissional  nesta unidade, está previsto  uma implantação gradativa
com caráter experimental para duas turmas de 1ª série para o ano de
2019, com continuidade das demais turmas para os anos seguintes.

Perfil  de  saída  esperado  para  o  Ensino  Médio  com  formação
técnica e profissional (fl. 520)
[...]
Vale  ressaltar  que  a  composição  de  competências  e  habilidades
esperadas para o Ensino Médio seguem as proposições estabelecidas
pelo MEC (Ministério da Educação), normatizados pelos PCN e PCN+.

Objetivos do Ensino Médio (fl. 521)

Além das finalidades previstas em legislação, o novo Ensino Médio do
Colégio  Sesi  equilibra  a  Educação  Básica  e  a  preparação  para  o
mundo do trabalho com finalidade de:

 articular trabalho, ciência, tecnologia e cultura na perspectiva da
emancipação humana;

 desenvolver competências e valores que possibilitem ao indivíduo
a  integração  de  seu  projeto  pessoal  de  vida  ao  projeto  da
sociedade  por  meio  do  autoconhecimento  e  autocuidado,  pelo
trabalho  em  equipe  e  aperfeiçoamento  das  capacidades
relacionais;

 aprimorar a responsabilidade e cidadania por meio da formação
ética e democrática, do respeito à diversidade e valores inclusivos,
desenvolvimento  da  autonomia  intelectual  e  do  pensamento
crítico, a fim de oportunizar a transformação social;

 formar  líderes  e  empreendedores,  social  e  ambientalmente
responsáveis;
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 assegurar  as  aprendizagens  mínimas  de  direito  curricular,  bem
como  o  desenvolvimento  das  competências  e  habilidades  que
possibilitem a inserção na vida acadêmica e produtiva;

 ensinar  os  fundamentos  científico-tecnológicos  aplicados  aos
processos produtivos e tecnológicos, por meio da relação teoria e
prática  em  cada  área  do  conhecimento  e  especificamente  na
formação técnica profissional;

 preparar  e  orientar  para  a  integração  no  mundo  do  trabalho,
desenvolvendo  competências  que  garantam  aprimoramento
profissional constante e que permitam acompanhar as mudanças
que caracterizam a produção no nosso tempo.

Além de cursar o ensino médio e concluir com as possibilidades acima
na  formação  técnica  profissional,  o  Ensino  Médio  do  Colégio  Sesi
desenvolve nos jovens a capacidade de aprender continuamente e,
portanto, de promover sua autonomia intelectual, permitindo-lhes fazer
escolhas para o futuro com mais consciência e responsabilidade. Por
isso, ao egressar, o jovem poderá optar por:

 cursar  o  ensino  superior  brasileiro  por  meio  de  concursos
vestibulares, processos seletivos seriados, ENEM;

 exercer o empreendedorismo, tema que permeia todo o currículo
escolar;

 desenvolver seus projetos pessoais;

 buscar  uma  formação  superior,  aperfeiçoamento  técnico  ou
profissional;

 atuar em segmentos industriais e/ou comerciais;

 inserir-se  no  mercado de  trabalho,  com uma formação técnica
certificada.

[…]

Turnos da oferta de ensino (fl. 522)
[...]
Para  o  1º,  2º  e  3º  ano  serão  ofertadas  30  aulas  presenciais  por
semana (50 minutos cada), no período da manhã, e 1 aula virtual por
semana, de igual duração, em Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Desse modo, o curso está organizado em 3.000 horas de 60 minutos,
o que corresponde a 3.600 horas-aula de 50 minutos, sendo 1.800
horas-relógio (2.160 horas-aula) para a formação geral e 1.200 horas-
relógio  (1.440  horas-aula)  para  a  formação  profissional,  conforme
descrição seguinte:

Além das horas previstas para a formação do novo Ensino Médio, o
estudante  terá  a  opção de  cursar  o  idioma de  espanhol  em AVA,
compreendendo um acréscimo de 360 horas na grade total do curso.

BASES NORMATIVAS (fls. 524 e 525)
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O Projeto Ensino Médio com Formação Técnica e Profissional toma
por base o Art. 36 da Lei nº 13415/2017, que estabelece:

O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum
Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por
meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância
para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber:
i. Linguagens e suas tecnologias;
ii. Matemática e suas tecnologias;
iii.          Ciências da natureza e suas tecnologias;
iv. Ciências humanas e sociais aplicadas;
v. Formação técnica e profissional.

Em seu § 3° estabelece um “itinerário  formativo integrado, que se
traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional
Comum Curricular – BNCC e dos itinerários formativos, considerando
os incisos I a V do caput”.
Com  base  nesse  dispositivo,  o  projeto  propõe  a  qualificação  dos
jovens  para  inclusão  e  permanência  no  mundo  do  trabalho,
constituindo-se  em  instrumento  de  orientação  para  que  os
profissionais de educação SESI e SENAI possam implementar ações
que levem as escolas a obter êxito no enfrentamento desse desafio.

Ao  se  tornar  flexível,  o  currículo  estará  rompendo  com  a
padronização da oferta, legitimando a possibilidade de a escola forjar
sua  identidade  e,  ao  mesmo  tempo,  fortalecer  a  construção  da
autonomia escolar.
Tendo  em  vista  o  fortalecimento  da  competitividade  da  Indústria
brasileira, o SESI e o SENAI, com esse projeto inovador, possibilitam
diferentes propostas formativas para atendimento às regionalidades e
ao contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural, no que
diz respeito às demandas do mundo do trabalho.

EDUCAÇÃO VOLTADA PARA A FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL E
ORIENTADA PARA O MUNDO DO TRABALHO (fls. 526 e 527)
Portanto,  a  oferta  educacional  pretendida  é  aquela  que  propicie
desenvolvimento  humano  integral  e  orientação  para  o  mundo  do
trabalho.  A  vida  acontece  em  um  mundo  complexo,  no  qual  há
envolvimento com as outras pessoas, em que surgem problemas que
exigem bom senso para sua solução, em que crescem as demandas
por participação na vida comunitária. Um mundo em que aumenta a
necessidade de ser competente em profissões que podem envolver
artes, habilidades práticas ou outras atividades não acadêmicas, que
são apenas uma parte do que ocorre na vida. Este é um cenário que
recomenda  uma  nova  educação,  voltada  para  o  desenvolvimento
humano por inteiro, para uma vida plena de dignidade e de realização
pessoal.

Uma educação para o desenvolvimento humano requer ambientes e
práticas educacionais diferenciadas, que propiciem oportunidades de
experiências  escolares  singulares  e  significativas,  focadas  no
educando  e  na  sua  aprendizagem,  no  respeito  às  diferenças
individuais  referentes  a  aspectos  culturais,  habilidades,
relacionamentos, interesses e preferências pessoais.

Uma educação para o mundo do trabalho requer um currículo  que
tenha  a  vida  como  fonte  de  problemas  reais  e  significativos,  que
valorize  as  habilidades práticas sem menosprezar  o  entendimento
teórico,  que  estimule  comportamento  ético  e  o  gosto  pelo

MS 14



PROCESSO N.° 1266/18

conhecimento e a formação de pessoas capazes de criar,  inovar e
inventar novos processos e soluções.

A empresa  moderna  busca  profissionais  que  tenham  bom  senso,
lógica  de  raciocínio,  competência  para  se  comunicar,  que  sejam
capazes de  aprender continuamente,  que estejam preparados para
trabalhar em grupo e, por fim, que conheçam bem o seu ofício.

Por outro lado, promover o desenvolvimento humano significa tornar
as  pessoas  capazes  de  aprender  novas  habilidades,  de  assimilar
novos  conceitos,  de  avaliar  novas  situações,  de  lidar  com  o
inesperado, de realizar várias tarefas,  de serem críticos e criativos.
Mais ainda, que saibam pensar, refletir, trabalhar em grupo e tomar
decisões, participar efetivamente na vida comunitária e que tenham
comportamento ético e gosto pelo conhecimento.

Portanto,  esta  Proposta  irá  representar  os  aspectos  pedagógicos,
metodológicos  e  operacionalizáveis  que  fomentam  a  oferta  dessa
proposta de Ensino Médio,  indicando de modo teórico e prático as
proposições  institucionais  para  contemplar  cada  um  deles  como
objetivo principal.

  Concepções da indústria 4.0 na educação (fls. 536 e 537)

O Sistema FIEP entende que a indústria 4.0 representa uma grande
oportunidade para que o Brasil se torne mais produtivo e inovador, por
meio de tecnologias que vão ajudar as diferentes empresas e seus
setores a executar suas atividades de modo conectado, tecnológico e
eficiente.

A oferta de formação técnica e profissional com ênfase na indústria
4.0, objetiva colocar no mercado um novo perfil de trabalhador, que
seja  qualificado para realizar  renovações tecnológicas nos diversos
setores  industriários,  munidos  das  mais  avançadas  estratégias
práticas,  tecnológicas  e  inovadoras,  sugerindo  processos  e
procedimentos ágeis e interligados que irão contribuir com a entrega
de produtos  que  atendam às  necessidades do público  globalizado,
tecnológico e multicultural.

As  empresas  mais  competitivas  são  as  que  mais  investem  em
inovação. A indústria precisa inovar, visando à implantação de fábricas
inteligentes,  flexíveis,  ágeis  e  conectadas  com  suas  cadeias  de
fornecimento.  A  indústria  brasileira  deve  e  precisa  ousar  no
desenvolvimento de produtos inteligentes e conectados, que utilizem
tecnologias disruptivas, capazes de afetar o mercado internacional.

É possível à indústria brasileira começar a trilhar desde já o caminho
da indústria 4.0, seguindo à rota de sucesso de países como Estados
Unidos,  Alemanha,  Japão  e  China,  que  conseguiram  ganhos
relevantes de produtividade com o uso de tecnologias digitais.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (fls. 538 e 539)

 A  concepção  curricular  do  presente  projeto  procura  ser
coerente  com  os  pressupostos  epistemológicos  e  pedagógicos
explicitados  anteriormente.  Para  obter  essa  coerência,  está
organizado por áreas de conhecimento, a saber: I - Linguagens e suas
tecnologias;  II  -  Matemática  e  suas  tecnologias;  III  -  Ciências  da
Natureza  e  suas  tecnologias;  IV  -  Ciências  Humanas  e  Sociais
aplicadas.  O projeto ainda apresenta o currículo da formação geral
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com  o  itinerário  V,  referente  a  formação  técnica  e  profissional  no
Curso Técnico de Eletrotécnica; bem como, a possibilidade de saídas
intermediárias à essa formação.

 Na sociedade contemporânea, articulada por redes virtuais de
informação e de comunicação, deve-se considerar  que há variadas
formas  de  administrar  o  tempo  e  os  espaços,  possibilitando  a
ampliação  de  horizontes  da  aprendizagem,  que  obedece  a  ritmos
variáveis  e  pode  se  dar  em  múltiplos  ambientes,  segundo  a
singularidade e a pluralidade das experiências de cada estudante.

A organização do currículo não será, portanto, uma lista de conteúdos
ou arranjos necessários para atingir determinados objetivos. Porém,
se consolidará como forma de, no cotidiano do espaço escolar e das
atividades  executadas,  promover  a  apropriação  de  saberes  que
possam  concretizar-se  na  construção  de  novas  competências,
adquiridas  pelo  desenvolvimento  de  habilidades  propiciado  pelos
objetos  de  conhecimento  e  pelas  interações  entre  professores,
colegas e experiências vivenciadas.

 Dimensões de Formação (fl. 539)
O  currículo  do  curso  busca  a  centralidade  em  competências  e
habilidades/capacidades,  contextualizadas  na  realidade  do  mundo
atual  e se propõe a superar  a tradição pautada em uma grade de
conteúdos  enciclopédicos  descontextualizados.  Assim,  o  projeto
contempla as seguintes dimensões de formação:

a) Áreas do conhecimento: a formação geral está organizada nas quatro
áreas de conhecimento, promovendo a interdisciplinaridade e a formação
integral do estudante, de modo a conduzi-lo à compreensão do mundo
real, físico e social que o circunda.

b) Competências e Habilidades: o currículo estruturado por competências e
habilidades  se  constitui  em  uma  forma  de  estimular  os  estudantes  a
darem  significado  aos  saberes  e  às  atividades  escolares.  Essas
competências e habilidades traduzem, em termos mais próximos, o fazer
pedagógico, identificando os conteúdos de cada área, em virtude do seu
objeto e método de conhecimento.

c)Objetos de conhecimento: na concepção de competências e habilidades,
os conteúdos são considerados objetos (meios, não fins em si mesmos)
que levam ao desenvolvimento de competências para a vida e para o
mundo do trabalho. Assim, o conhecimento só tem valor quando assume
significado para a vida.

d)Metodologias  de  Ensino  com  ênfase  em  projetos  e  práticas  de
pesquisa e protagonismo: em todas as áreas, será destinado um tempo
para os estudantes desenvolverem projetos de aprendizagem, denominados
como  projetos.  Esses  requisitos  metodológicos  serão  individuais  ou  em
equipes, a partir de questões temáticas que propiciem a leitura da realidade e
a autoria  de conhecimento,  integrando a formação geral  com a formação
técnica  e  profissional,  numa  lógica  de  flexibilidade  e  de  aproximação  ao
contexto  de  desafios  do  mundo  contemporâneo.  Os  estudantes  serão
estimulados  a  desenvolver  seus  projetos  em  ambientes  diferenciados  de
aprendizagem  (virtual,  mídias  digitais,  visitas  a  empresas,  entrevistas,
leituras,  relatórios  de  experiência  e  outros),  contextualizados  nas
experiências de vida e de trabalho. Preferencialmente articulados ao plano
pessoal  de estudos,  esses  projetos  devem ser  registrados  e  inseridos  na
construção  de  um  portfólio  do  percurso  de  aprendizagem  do  estudante,
contemplando a sua trajetória escolar e os conhecimentos acumulados nas
aprendizagens do mundo-vida. É imprescindível promover ações de inclusão
tecnológica de adolescentes e jovens e desenvolver metodologias de ensino
para  o  fortalecimento  da  ciência  e  tecnologia,  de  forma  transversal  no
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currículo,  especialmente  por  meio  de  oficinas  tecnológicas,  projetos  de
aprendizagem  e  ciências  aplicadas.  Vale  ressaltar  que  a  apropriação  e
desenvolvimento de competências profissionais requer uma metodologia de
educação  que  ultrapassa  o  modelo  tradicional  de  educação  baseado  na
transmissão de conhecimentos de docentes/profissionais experientes para os
aprendizes/estudantes  e  na  memorização  de  procedimentos  e  rotinas  de
trabalho  por  meio  da  repetição  de  operações.  A  fim  de  desenvolver
plenamente  o  currículo  prescrito,  serão  adotadas  as  Situações  de
Aprendizagem  (SA),  definidas  na  Metodologia  SENAI  de  Educação
Profissional (MSEP), como ferramenta para o planejamento das atividades, o
desenvolvimento das aulas, e a organização da avaliação das capacidades
(SENAI, 2013).

e) Módulos básicos e específicos da formação técnica e profissional: as
unidades curriculares trabalhadas na modalidade Técnica e Profissional, faz
referência a objetos de conhecimento centralizados na introdução ao mundo
do  trabalho  (básico),  energia  (específicos)  e  eletrotécnica  (específico).
Porém, a construção de situações de aprendizagem e projetos de pesquisa
deverão articular o desenvolvimento de competências e habilidades com a
Educação Básica, promovendo uma compreensão integrada da realidade e
dos aspectos científicos pretendidos para a formação dos estudantes.

Concepção  de  aprendizagem por  competência,  capacidades  e
habilidades (fl. 543)
O  processo  pedagógico  preconiza  a  aprendizagem  para  o
desenvolvimento  de  competências  e  habilidades/capacidades  tanto
no Ensino Médio quanto para a formação técnica e profissional.

Desse modo, o conceito de competência, tanto para a BNCC quanto
para o desenvolvimento dos perfis profissionais, é comum para ambos
os focos formativos, resguardadas suas especificidades apresentadas
abaixo:

• Competência: mobilização  de  conhecimentos  (conceitos  e
procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais),
atitudes  e  valores,  para  resolver  demandas  complexas  da  vida
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho
(Fonte: BNCC, 2018).

• Competência  profissional: mobilização  de  conhecimentos,
habilidades e atitudes necessários  ao desempenho de funções e
atividades típicas da Ocupação, segundo padrões de qualidade e
produtividades requeridos pela natureza do trabalho (Fonte: MSEP,
2013).

• Habilidade: expressam as aprendizagens essenciais – cognitivas,
práticas e socioemocionais – que deve ser assegurada aos alunos
nos diferentes momentos e espaços do contexto educacional (fonte:
BNCC, 2017).

• Capacidade: potenciais que a pessoa desenvolve ao longo da vida
para realizar ações, atividades e funções, sendo elas, capacidades
técnicas (que expressam os desempenhos típico de uma ocupação);
capacidades organizativas e metodológicas (que correspondem às
relações  de  trabalho,  à  qualidade  e  organização  desse  mesmo
trabalho);  e,  capacidades  sociais  –  Soft  skills  (relações
interpessoais) (Fonte: MSEP, 2013).

     [...]

METODOLOGIA COM ÊNFASE EM PROJETOS (fls. 563 e 564)
A prática pedagógica desta  nova proposta para o Colégio  Sesi  de
Ensino Médio  com Formação Técnica e Profissional,  se concretiza
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por  meio  da  produção  de  Projetos  de  Trabalho  e  Aprendizagem.
Esses instrumentos  consistem  em  uma  forma  diferenciada  da
dinâmica convencional de sala de aula para o processo de ensino e
aprendizagem.

Neste processo, as produções de Projetos dão importância não só à
aquisição de estratégias cognitivas de ordem superior, mas também
ao  papel  do  estudante  como  responsável  por  sua  própria
aprendizagem, o que significa enfrentar o planejamento e a solução
de situações reais e oferecer a possibilidade de investigar um desafio,
contextualizado em um tema, partindo de um enfoque relacional que
vincula ideias-chave e encaminhamentos metodológicos de diferentes
disciplinas.

Adota-se o  termo  “oficina”  para  denominar  o  ambiente  no  qual  a
metodologia  será desenvolvida.  Isso porque  a proposta  abarca  de
fato a ação, o colocar “a mão na massa” num processo de interação
constante no qual não há espaço para observadores passivos, todos
são participantes efetivos do processo (MIQUELIN, 2008).

Desse  modo,  os  projetos  serão  desenvolvidos  em  equipes,  com
apuração de resultados bimestrais, mas com um desafio único para o
semestre. Logo, será esperado que os docentes realizem todos os
procedimentos  esperados  para  elencar  uma  situação-problema
condizente  tanto  com  o  contexto  sociocultural  e  profissional  dos
estudantes,  como  transcrever  esta  situação  em  um  desafio
amplamente  abrangente  para  que  tanto  os  projetos  possam  ser
construídos com duração de um semestre, quanto as diferentes áreas
e  itinerários  possam  sugerir  recursos  didático-pedagógicos
integrados.

Por esse motivo,  as oficinas são locais onde a relação inter-áreas
está  constantemente  presente  para  a  construção  de  respostas  e
possíveis  soluções  aos  desafios  apresentados,  estando  essas
convergentes em torno de um tema.
São pilares dessa proposta metodológica:

• foco no desenvolvimento de competências, capacidades técnicas e
habilidades;

• aprender por situações-problema;
• interelação das Áreas do Conhecimento;
• trabalho em equipe.
• […]

Oferta de Itinerários Formativos (fl. 567)
[...]

Assim, para o primeiro ano do ensino médio está previsto o Módulo de
Iniciação  Profissional  para  o  Setor  Industrial,  que  se  destina  ao
desenvolvimento, tanto para a vida escolar quanto para o mercado de
trabalho e para a vida adulta em geral, de competências transversais,
tais como as denominadas competências socioemocionais (soft skills) e
as  competências  básicas.  Compreendem  atividades  de
compartilhamento de ideias e de conhecimentos, de aprofundamento
de valores, atitudes e comportamentos que facilitam a relação com o
outro  e  melhoram o  desempenho  profissional;  de  fortalecimento  da
consciência  do  aluno  sobre  a  singularidade  que  lhe  é  inerente  ao
planejar  a  sua trajetória  profissional.  A formação almejada  por  esse
novo currículo busca proporcionar uma condição diferenciada – integral
e projetiva, na medida em que a sua construção se consolida, pela via
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da modularização, ao longo dos três anos de estudo. Por essa razão,
ainda nesse primeiro módulo, inclui-se o panorama geral sobre as 28
áreas tecnológicas que caracterizam o mundo produtivo. Esse estudo
nos anos seguintes vai se complementando e evoluindo em níveis mais
complexos pela construção do conhecimento, atribuindo consolidação
ao itinerário  em desenvolvimento.  A ideia  é  oferecer  uma  formação
contextualizada,  estimular  o  aluno  para  que  ele  vivencie,  desde  os
primeiros  momentos  do  curso,  o  processo  de  aprendizagem  com
prazer,  e,  assim,  prevenir  possíveis  evasões no  decorrer  do  ensino
médio,  possibilitando  ainda  opções  conscientes  e  melhor
fundamentadas em relação às diferentes áreas do conhecimento e da
formação  profissional.  Em  síntese,  é  a  oportunidade  de  o  jovem
desenvolver  sua  trajetória  construindo,  desde  o  início,  atributos
necessários para atuar na Indústria 4.0.

No segundo ano,  o Módulo  de Concentração de Estudos em Áreas
Tecnológicas oferece fundamentos para a proposta de 28 alternativas
de formação profissional. O critério utilizado para a configuração das
áreas tecnológicas leva em conta  o  de similaridade entre  as  bases
técnico-científicas e, principalmente, o conjunto de competências a elas
afetas, previsto dentro de um determinado período de tempo de acordo
com  o  incremento  tecnológico.  Destina-se  ao  desenvolvimento
crescente e aplicação das competências transversais, trabalhadas no
módulo  anterior,  juntamente  ao  desenvolvimento  das  capacidades
técnicas aplicáveis às áreas tecnológicas de atuação do SENAI.

É  o  momento  de  opção  pela  formação  pretendida.  Nesse  caso,  a
aplicação  das  capacidades  permitirá  aos  alunos  condições
diferenciadas durante a formação, possibilitando o desenvolvimento de
iniciativa,  criatividade  e  capacidade  de  pesquisa  e  solução  de
problemas, mediante a interação com diversas fontes de informação,
na  perspectiva  de  potencializar  suas  competências  técnicas,
considerando  a  interdisciplinaridade  e  a  contextualização  curricular
inerentes a cada área tecnológica.

No terceiro ano os Módulos de Ocupação Profissional – Introdutório e
Específicos  –  destinam-se  à  formação,  em uma ocupação  da  área
tecnológica escolhida no módulo anterior.

Ao  término  dos  módulos,  a  trajetória  do  aluno  no  ensino  médio
promoveu o desenvolvimento da formação técnica e profissional,  na
qual  o  trabalho  pedagógico  apontou  para  um  universo  de  novas
possibilidades no mundo produtivo, ao fundamentar os princípios de:
• Estímulo a novas aspirações de prosseguimento de estudos, em

virtude dos avanços inerentes às áreas tecnológicas;
• Aprofundamento da cultura de cooperação, compartilhamento e do

trabalho em equipe como valores indispensáveis à permanência no
mercado de trabalho;

• Ampliação do conceito de interação entre homens e máquinas para
a  relevância  da  automatização  controlada  por  robôs,  em  que
máquinas dotadas de sensores conseguirão comunicar-se entre si;

• Valorização  da  fórmula  integradora:
formação/educação/trabalho/tecnologia.

• A concepção do novo ensino médio ao longo dos três anos, para o
oferta  de  Técnico  em  Eletrotécnica  como  Itinerário  V,  conforme
previsto por esta Proposta Pedagógica [...]
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O planejamento operacional do Colégio Sesi de Maringá, apresenta nos
tópicos a seguir sua organização pedagógica, levando em consideração
as seguintes condições básicas para oferta (fl. 589):

 Matrícula  única: realizada  diretamente  no  Colégio  Sesi  com
processo de cadastro no Sistema de Gestão de Estudantes (SGE);

 Orientações  sobre  o  curso: o  estudante  recebe  todas  as
informações sobre o projeto pedagógico do curso (matriz curricular,
metodologia e avaliação);

 Acompanhamento: o  Colégio  acompanha  o  rendimento,  a
assiduidade de cada estudante, realizando periodicamente reuniões
com  docentes,  estudantes  e  responsáveis  para  avaliação  do
desempenho dos estudantes;

 Gestão compartilhada: os gestores  do Colégio  SESI  e  Unidade
SENAI de Maringá deverão definir estratégias para a colaboração e
a otimização dos processos de gestão administrativa e pedagógica,
orientando os profissionais para a execução do projeto;

 Reuniões  de  planejamento  integrado: o  Colégio  e  unidade  de
ensino SESI e SENAI deverão organizar reuniões periódicas para a
elaboração de planos de aula, cronograma, atividades e avaliação;

 Currículo contextualizado: estruturado nas quatro grandes áreas
do conhecimento da formação geral integradas ao curso de Técnico
em  Eletrotécnica  e  definido  com  base  em  competências  e
habilidades necessárias ao exercício pleno da cidadania, sendo o
trabalho considerado como princípio educativo;

 Esta Proposta Pedagógica prevê uma Metodologia de ensino com
foco no contexto concreto de cada escola, valorizando com isso o
foco no desenvolvimento de Projetos;

 A metodologia  de  avaliação  da  aprendizagem  será  apresentada
adiante,  mas  representa  uma  concepção  diagnóstica  e  somativa,
além de prevalecer os momentos de dialogicidade e relevância dos
múltiplos contextos socioculturais existentes em sala de aula;

 Adaptação de espaços, métodos e recursos para os estudantes com
necessidades  educacionais  especiais,  a  fim  de  que  possam  se
apropriar do conhecimento, com resultados favoráveis;

 Manual  de  Operação: será  elaborado  posteriormente  ao
credenciamento  e  autorização  desta  Proposta  Pedagógica,
contendo orientação gerais sobre a operacionalização do Colégio e
distribuído a todos os envolvidos na oferta do Ensino Médio com
Formação Técnica e Profissional.

CERTIFICAÇÃO DOS ESTUDOS (fl. 590)
   O curso prevê as seguintes certificações:

CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE ELETRICISTA INSTALADOR
INDUSTRIAL

            Emitida pelo SENAI ao final do primeiro semestre do 3º ano.

   CERTIFICAÇÃO FINAL EMITIDA PELO SESI E SENAI
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Ao final do curso, o estudante receberá certificação do Ensino Médio
com Itinerário de Formação Técnica e Profissional – Habilitação em
Eletrotécnica.

CERTIFICAÇÕES COMPLEMENTARES
O Plano Pessoal de Estudos elaborado pelo estudante em conjunto
com os profissionais designados pela escola resultará em um portfólio
e relatório em que constem as atividades complementares que serão
objeto  de  certificação,  tais  como:  autoria  de  textos,  resolução  de
problemas,  resenhas  de  leituras,  desenvolvimento  de  projetos,
propostas  de  novas  práticas,  visitas  técnicas,  dentre  outras,
desenvolvidas sob orientação ou pelo protagonismo dos estudantes,
validados  por  docentes.  Caberá  à  Secretaria  Escolar  anotar  no
histórico  escolar  a  certificação  dessas  competências
complementares.  As orientações,  modelos de formulários e demais
processos de certificações complementares constarão no Manual de
Operação do projeto.

Calendário Escolar (fl. 591)

[...]

Desse modo,  o  Calendário  Escolar  do  Colégio  Sesi  Ensino Médio
com Formação Técnica e Profissional deverá prever a oferta de 3.000
horas ao longo da formação no Ensino Médio, estando essas horas
distribuídas entre a Base Nacional Comum Curricular e a Formação
Técnica  e  Profissional,  conforme  apresentado  nos  capítulos
anteriores dessa proposta.

Para  se  chegar  ao  total  de  horas  letivas  são  consideradas  as
atividades de caráter  pedagógico  que estão  incluídas  na Proposta
Pedagógica,  de  modo  a  garantir  a  todos  os  seus  educandos,
considerando os turnos de funcionamento de cada unidade, o mínimo
de  horas  anuais.  São  contabilizados  no  total  de  dias  letivos  os
destinados a reunião pedagógica, semana pedagógica e/ou formação
continuada, não ultrapassando os 5% do total anual. Também é de
responsabilidade  do  Colégio  assegurar  o  cumprimento  dos  dias
letivos  e  horas-aula  constantes  no  calendário  escolar  homologado
pelos órgãos competentes.

[…]

  Espaços do Ensino Médio (fls. 596 a 598)
          [...]

Quadra  ou  ginásio  de  esportes: espaço  pedagógico,  cultural  e
esportivo  destinado  tanto  para  aulas  práticas  de  educação  física
quanto artes,  além de ser  um espaço coletivo para manifestações
artísticas  e  culturais  do  Colégio.  Esses  espaços  são  próprios  ou
disponibilizados  em  parceria  com  outras  instituições,  além  de
locados.

Espaços pedagógicos além da escola: a comunidade e a cidade se
constituem também em espaços de aprendizado, através de aulas de
campo  com  roteiro  específico  de  estudo,  em  espaços  diversos,
culturais ou naturais.

Numa concepção de escola aberta, ligada à vida, desenvolve-se o
espírito  empreendedor  e  a  responsabilidade  social  aliando
conhecimento e prática nos seguintes espaços:
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Espaços Culturais: fechados, tais como teatros, museus, empresas,
indústrias,  comércio,  moradias,  órgãos públicos,  ONG´s e  espaços
abertos,  as  comunidades  específicas  como  as  indígenas,
quilombolas, hippies, etc.

Espaços Naturais - mescla o cultural e o natural, por exemplo, praças,
parques, reservas, rios, represas, entre outros.

Espaços de convivência: os educandos ainda podem usufruir de um
espaço  de  convivência  próprio  que  se  destina  a  proporcionar
momentos  de  interação  entre  os  educandos,  favorecendo  o
desenvolvimento  das  relações  interpessoais,  com acesso  a  meios
que  possibilitem  relaxamento  e  descontração,  tais  como  sofás,
poltrona,  mesas redondas,  aparelho de som, TV e DVD, mesa de
jogos, entre outros.

Ambientes  virtuais  de  aprendizagem: com  o  avanço  das
tecnologias da informação e comunicação, a familiaridade das novas
gerações com a tecnologia e a facilidade que têm de utilizá-las, não
faz  mais  sentido  uma  educação  à  parte  dessa  realidade.  Nesse
contexto,  os  ambientes  virtuais  de aprendizagem adquirem grande
importância no âmbito educacional, como espaços de construção de
conhecimento.

Ambientes virtuais de aprendizagem são espaços de aprendizagem
on-line  disponibilizados  em  plataforma  virtuais  que  permitem  a
disponibilização  de  conteúdos  diversos,  como  textos,  vídeos,
atividades,  jogos,  simuladores,  infográficos,  entre  outros,  além  de
disponibilizarem  normalmente,  ferramentas  de  interação  e
comunicação, como fóruns de discussão, ferramentas de construção
coletiva e individual de textos, chats, entre outros.

O  Colégio  Sesi  está  experimentando  uma  proposta  pedagógica
inovadora  e  conectada  com  as  novas  tecnologias,  no  qual  os
educandos realizam atividades coletivas em sala de aula e estudos
individuais, em tempos e espaços extraclasse. Para isso, disponibiliza
aos  educandos  acesso  a  diferentes  plataformas  educacionais  que
contém  ambientes  virtual  de  aprendizagem  com  conteúdo
diversificado, sobre as disciplinas constantes da sua matriz curricular.

 Espaços Pedagógicos (fl. 603)
O Ensino Médio com formação técnica e profissional funcionará em
um prédio  próprio,  único,  possibilitando  que  os  alunos  cursem os
objetos das áreas e do itinerário sem necessidade de deslocamento.

Espaços Virtuais de Aprendizagem (fl. 601)
Na  sociedade  do  conhecimento  e  da  informação  a  aprendizagem
ocorre  de  forma  constante  e  em todos  os  lugares,  especialmente
havendo acesso à internet e dispositivos fixos (computador de mesa)
ou móveis (notebooks,  smartphones  e  tablets).  Os espaços virtuais
de  aprendizagem  ou  ambientes  virtuais  de  aprendizagem
disponibilizados pelo Colégio Sesi aos educandos permitem que este
acesse informações disponibilizadas em forma de textos, hipertextos,
mídias diversas, jogos e a realidades simuladas.  

O Portal  Sesi  Educação:  http://www.sesieducacao.com.br,  organizado,
alimentado  e  disponibilizado  pelo  Departamento  Nacional  do  Sesi,
possibilita ao educando e aos professores interatividade e acesso aos
recursos.
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Sistema de avaliação da aprendizagem (fls. 618 a 619)

Coerente  com  esses  princípios,  o  projeto  adota  como  registros  os
seguintes conceitos para as menções parciais:

 Menção parcial em processo satisfatório (PPS): Para registro de
processos  avaliativos  cujo  desempenho  apresentou  o
desenvolvimento de 100% a 70% das habilidades previstas.

 Menção parcial em processo moderado (PPM):  Para registro de
processos  avaliativos  cujo  desempenho  apresentou  o
desenvolvimento de 50% a 69% das habilidades previstas, cabendo,
para  esses  casos,  um  acompanhamento  para  que  o  estudante
continue o desenvolvimento dessa(s) habilidade(s).

 Menção parcial em processo de intervenção (PPI): Para registro
de  processos  avaliativos  cujo  desempenho  apresentou
desenvolvimento  insatisfatório,  exigindo  intervenção  e
acompanhamento pedagógico permanente para que se alcance a
aprendizagem esperada (rendimento inferior a 49%).

Promoção (fl. 623)
A promoção do educando para o ano seguinte do curso é o resultado
da avaliação do aproveitamento escolar  aliada à apuração da sua
frequência.[...]

O educando será promovido se:

-  tiver  frequência  igual  ou  superior  a  75% sobre  o  total  da  carga
horária de dias letivos trabalhados;

- obtiver média anual obtida pela equação acima for igual ou superior
a 70, recebendo portanto as seguintes atribuições conceituais: APL e/
ou EPS.

TRANSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ENSINO MÉDIO,
(fl. 665)
O Colégio Sesi Ensino Médio com Formação Técnica e Profissional
não ofertará o Ensino Fundamental com base nas mesmas estruturas
fundamentadoras.  Portanto,  os  educandos  recebidos  para  o  Ensino
Médio  virão,  geralmente,  de  um modelo  convencional  de  educação
escolar,  com  um  currículo  estruturado  por  disciplinas  e  conteúdos
disciplinares.

Para receber os novos educandos,  realizam-se as seguintes ações,
para que conheçam as particularidades da metodologia e se adaptem
o mais rápido possível.

No período de matrículas novas ocorrem:

• Reuniões explicativas das características da metodologia para
grupo de famílias interessadas.

• Colégio Sesi Portas Abertas -  evento que demonstra para a
comunidade as diferentes ações realizadas pelo colégio,  bem como
seu espaço, modelo e realização da metodologia;

• Convidar pais ou responsáveis para assistir  à finalização de
uma oficina e entre de um Projeto Integrador, para que visualizem os
resultados a que se chega com a aplicação da metodologia.

GESTÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS  DA
EDUCAÇÃO (fl. 683)
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[...]
Os docentes do projeto deverão ter a formação requerida legalmente
para a docência. Para a formação técnica e profissional a legislação
permite  que  profissionais  com notório  saber,  em áreas  específicas,
possam  compor  o  corpo  docente.  Mas,  além  da  formação  geral
requerida  legalmente,  torna-se  fundamental  instituir  processos  de
formação continuada dos profissionais da educação, voltada para as
especificidades do projeto.

Para atingir esse objetivo, o SESI e o SENAI desenvolverão programa
próprio  de  formação  continuada  dos  profissionais  envolvidos  no
projeto.

O  processo  de  formação  levará  em  conta  uma  ação  dos
Departamentos  Nacionais  SESI  e  SENAI,  em  conjunto  com  os
Departamentos Regionais, para o desenvolvimento de uma gestão dos
recursos  humanos,  desde  os  funcionários  de  serviços,  apoio,
secretaria, até os docentes, especialistas e gestores que atuam nas
escolas.  Essa  formação  e  gestão  da  equipe  de  profissionais  da
educação se consolidam como um plano de educação continuada e
avaliação desses agentes.

 
–  Despachos  do  Departamento  de  Educação  Profissional  e

Coordenação de Estrutura e Funcionamento para a instituição de ensino, fls.
706 e 707.

–  novo  requerimento  do  Diretor  Regional  do  SENAI/PR,  de
08/01/20,  solicitando, fl. 712:

[…] autorização para oferta do currículo integrado de Ensino Médio com
Itinerário  de  Formação  Técnica  e  Profissional  –  Eletrotécnica,  Eixo
Tecnológico Produção Controle e Processos Industriais, na Unidade SENAI
– Maringá, tendo iniciado no primeiro semestre do ano de 2019. (com grifo
no original)

–  nova  justificativa  para  a  implantação  do  experimento
pedagógico, fl. 714, nos seguintes termos:

A Confederação  Nacional  da  Indústria  (CNI),  sintonizada  com  a
recente  reforma  do  ensino  médio  (Lei  nº  13.415/2017)  e
comprometida  com  a  elevação  da  escolaridade  do  trabalhador,
desenvolveu conjuntamente pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e
pelo  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial  (SENAI),  um
projeto  pedagógico  de  curso  de  Ensino  Médio  com  Itinerário  de
Formação Técnica e Profissional.

Em caráter de experiência pedagógica, o projeto “Ensino Médio com
itinerário  de  formação  técnica  e  profissional”  propõe  um  novo
paradigma, no qual o conhecimento necessário à formação básica e
profissional,  no  espírito  da  Lei  nº  13.415/2017,  é  organizado  nas
quatro  áreas  de  conhecimento  (linguagens  e  suas  tecnologias;
matemática e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias;
ciências humanas e sociais aplicadas) com o  itinerário de formação
técnica e profissional, que contempla a iniciação para o mundo do
trabalho na Indústria, os fundamentos e práticas de formação para a
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área  industrial  de  energia  e  as  unidades  específicas  do  Curso
Técnico de Eletrotécnica. (com grifos no original)

Para tal, a concepção dessa proposta considera aportes de natureza
diferenciadas, que passam pela garantia de acesso, permanência e
aprendizagem, pela integralização curricular entre a formação geral e
a  profissional,  pela  sintonia  das  ofertas  educativas  (definição  de
cursos, metodologias e currículos) com as vocações econômicas e
culturais, arranjos produtivos locais e outras condições do contexto
social  dos estudantes,  além do processo em formação continuada
dos docentes.

O  Currículo  integrado  do  Ensino  Médio  com  itinerário  de
Formação Técnica e Profissional – Eletrotécnica é organizado por
áreas  do conhecimento  e  se  funda  na lógica  de flexibilidade  e  de
aproximação  dos  estudantes  ao  contexto  de  desafios  do  mundo
contemporâneo,  por  meio  da  integração  da  formação  geral  com a
formação técnica e profissional. A integração não se realiza por meio
de  um  componente  curricular  específico,  mas  perpassa  todas  as
atividades,  contemplando,  nas  diversas  áreas,  projetos
contextualizados  de  pesquisa  e  aprendizagem que  desenvolvam a
competência de leitura da realidade e de autoria de conhecimentos.
Projetos  que  podem  ser  realizados  problematizando  questões
temáticas, em ambientes diferenciados de aprendizagem (virtual, nas
mídias digitais e nas empresas), incorporando saberes desenvolvidos
nas experiências de vida, leituras e estudos complementares de opção
pessoal.  Aprendizagens  essas  que  podem  ser  certificadas  como
acréscimo  complementar  ao  currículo  e  registradas  no  histórico
escolar.  Para  contemplar  as  diferentes  possibilidades  de
aprendizagem, no itinerário formal e nos projetos contextualizados, o
currículo é estruturado com base em competências.

Por  meio  desse  novo  currículo,  o  SENAI  desenvolverá  o  Curso
Técnico  em  Eletrotécnica  objetivando  aos  seus  estudantes
desenvolvimento  de  competências  e  habilidades  necessárias  ao
mundo  do  trabalho,  nos  aspectos  sociais,  cognitivos  e  científicos,
preparando-os  para  ingressarem  no  mundo  do  trabalho  e
possibilitando-os a continuidade dos seus estudos em nível superior.
 Com  este  projeto,  o  SESI  e  o  SENAI  esperam,  mais  uma  vez,
contribuir para a inovação e a educação de qualidade, tão urgentes e
necessárias à formação dos jovens e ao desenvolvimento econômico
e social do país.

O Ensino Médio com itinerário de Formação Técnica e Profissional já
está em andamento na unidade Senai Maringá,  tendo iniciado em
fevereiro de 2019. ( sem grifo no original)

 – Regimento Escolar do Senai/PR – Versão 2, fls. 756 a 813.
Projeto Político Pedagógico, fls. 828 a 839.

–  Adendo  Regimental  de  Acréscimo  n.º  01  que  acrescenta
especificidades  do  Itinerário  V  –  Formação  Técnica  e  Profissional,  seus
capítulos,  seções,  artigos  e  incisos  ao Regimento  Escolar  do  Senai/PR,  fl.
1051, com destaque para:
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Art. 246 A certificação do Curso do Ensino Médio com Itinerário V –
Formação  Técnica  e  Profissional  será  expedida  mediante  parceria
com o Senai/PR, nos seguintes termos:
I.  Certificado  único  de  conclusão  do  curso  do  Ensino  Médio  com
Formação Técnica e Profissional, expedido pelo SESI, contemplando
a carga horária total com BNCC e Itinerário cursado;
II. Diploma de Habilitação Técnica de Nível Médio, emitido pelo Senai/
PR.

 – Plano de Curso, fl. 1055 a 1057.

– Justificativa acerca do funcionamento do projeto experimental
do  Novo Ensino Médio  no Colégio  SESI  de  Maringá,  da  Coordenadora  de
Regulação da Educação Básica – Mantenedora SESI/PR – processo físico n.º
15.317.840-2, fl. 1137 e 1139, nos seguintes termos:

A pedido da equipe técnica responsável pelo processo de autorização de
projeto experimental do novo Ensino Médio (NEM) no Colégio SESI Paraná
– Ensino Médio  – localizado em Maringá/PR,  encaminhamos a presente
justificativa juntamente com a solicitação da convalidação dos estudos das
turmas do NEM.

Esclarecemos que o Colégio iniciou o projeto experimental do Novo
Ensino Médio no ano de 2019 como experimento pedagógico, uma
vez que  ainda  não  temos  as  diretrizes  para  implantação  do  novo
ensino  médio  definidas  pelo  Estado  do  Paraná.  Considerando  a
estratégia  institucional  de  fortalecer  a  formação  técnica  de  nível
médio, ressaltada pela implementação do quinto itinerário formativo e
seguindo diretrizes do departamento Nacional do SESI, o curso como
experimento pedagógico teve início sem a autorização prévia.
De acordo com as informações da equipe técnica da mantenedora,
que estava à frente do processo na época, tinham o entendimento de
que  poderíamos  começar  sem a  autorização  por  se  tratar  de  um
experimento  pedagógico,  contudo,  não  localizamos  em  nossos
registros a formalização desta consulta à SEED.
Este equívoco técnico foi  agravado pela  demora na tramitação do
processo,  ainda  físico,  aberto  no  mesmo ano  do  início  da  oferta.
Declaramos  também  que  estamos  cientes  de  que  a  autorização
prévia  é  condição  para  a  regularização  da  oferta  e  pedimos  a
convalidação dos estudos desde seu início (em 2019) com o objetivo
de  regularizar  a  situação  dos  alunos  em  curso  em  especial  dois
alunos que encerrarão o ensino médio ao final em dezembro de 2021.

 – Requerimento de Convalidação de Estudos, de 06/04/21, da
Gerente Executiva de Educação SESI/PR, fl. 1138;

 – Listagem de alunos, 1ª, 2.ª e 3ª séries, fls. 1140 a 1147.

                      - Ato Administrativo nº 053/21, de 26/03/21, do NRE de Maringá,
e Relatório Circunstanciado da Comissão de Verificação, da verificação in loco,
com  base  na  Deliberação  CEE/PR  n.º  03/13-CEE/PR,  com  a  seguinte
informação, fls. 1150 a 1181:
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A Comissão de Verificação realizou verificação  in loco na instituição
de ensino no Colégio SESI Paraná – Ensino Médio, localizada na Rua
Vereador Nelson Abraão, n.º 80, CEP 87.015.230, Maringá/PR para
constatar as condições pedagógicas e de infraestrutura dos espaços
escolares. E, a Comissão compareceu também no espaço físico do
SENAI Maringá/PR/CTM localizado na Rua José Corrêa de Aguiar,
361, Jardim Leblon, CEP 87053-276, Maringá/PR, para verificação de
biblioteca e dos laboratórios específicos para atendimento ao Curso
em solicitado.
Assinalamos que a instituição de ensino solicita  ainda,  no referido
protocolado,  Convalidação  de  Atos  Escolares  praticados  desde
fevereiro do ano de 2019, à fl. 1118 e às fls. 1138 a 1147.
[...]
A Comissão de Verificação  compareceu para verificação in loco  na
instituição  de  ensino,  localizada  […]  e,  constatou  que  os  espaços
escolares  estão  em  bom  estado  de  conservação  com  relação  à
manutenção,  pintura,  iluminação,  ventilação,  higiene e salubridade.
Possui espaços para atendimento administrativo e pedagógico, salas
de aula, laboratório de Informática, laboratório de eletricidade predial,
biblioteca,  espaços para  alimentação,  ginásio  de esportes coberto,
quadra  descoberta,  complexos  sanitários,  áreas  cobertas  e
descobertas,  atendendo  as  exigências  da  legislação  vigente.  A
instituição  de  ensino  possui  uma  área  total  de  aproximadamente
7.000,00m².  O prédio  está  localizado em áreas  de fácil  acesso.  A
entrada  é  realizada  por  meio  de  rampa  com  corrimãos,  possui
banheiros acessíveis, bebedouros acessíveis, sinalização em braile,
elevador  para  acessibilidade,  escadas  com  corrimãos,  mobílias  e
equipamentos adequados ao atendimento das atividades curriculares.

A Comissão de Verificação compareceu também no espaço físico do
SENAI/CTM localizado na Rua José Corrêa de Aguiar, 361, Jardim
Leblon,  CEP 87053-276,  Maringá/PR,  para  verificação  de  espaços
pedagógicos como biblioteca e laboratórios específicos diversos para
atendimento ao Curso Técnico em Eletrotécnica,  Eixo Tecnológico:
Controle  e  Processos  Industriais,  Integrado  ao  Ensino  Médio  –
Experimento Pedagógico.

          ASPECTOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Sala  de  aula: A  instituição  de  ensino  dispõe  um  total  de  16
(dezesseis),  salas  de  aula,  sendo  todas  equipadas  com  carteiras
escolares,  armários  para  alunos,  apresentando  tela  interativa  ou
projetor multimídia.

Biblioteca: (260,00 m²) apresenta mobília e espaço adequado para
consultas e pesquisas dos alunos, bem como professores. Verificou-
se acervo bibliográfico.

Laboratórios de Química, Física e Biologia: (54,00 m²) organizado
com equipamentos e materiais para aulas práticas.

Laboratório  de  Informática: (54,00  m²)  equipado  com bancadas,
cadeiras, computadores e ar-condicionado.

Laboratório  de  Eletricidade  Predial  (50,00  m²)  organizado  com
equipamentos específicos para a função.

Biblioteca  SENAI/CTM  (120  m²)  equipada  com  mesas,  cadeiras,
microcomputadores, estantes e acervo bibliográfico específico.
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Laboratórios SENAI/CTM: Laboratórios de Informática; Laboratório de
Instalação Predial 1; Laboratório de Instalação Predial 2; Laboratório
de Comandos Elétricos 3; Laboratório de CLP 1; Laboratório de CLP
2; Laboratório de Inversor de Frequência; Laboratório de Eletrônica 1;
Laboratório de Eletrônica 2; Laboratório de Pneumática e Hidráulica;
Laboratório  de  Energia  Solar;  Laboratório  Eletricidade  Industrial  e
Laboratório de Desenho.

Verificou-se  que  todos  os  ambientes  constantes  no  SENAI
Maringá/CTM  possuem  mobília  adequada  para  uso  dos  alunos  e
professores, ar condicionado e materiais necessários para o trabalho
pedagógico.

Acessibilidade do Colégio SESI Paraná – Ensino Médio: A entrada é
realizada por meio de rampa com corrimãos. Possui elevador para
acessibilidade,  escadas  com  corrimãos,  banheiros  acessíveis,
bebedouros acessíveis e sinalização em braile.

Acessibilidade  SENAI  Maringá/CTM:  Acessibilidade  Senai  Maringá
CTM: A entrada de alunos é realizada por meio de escadaria e rampa
coberta com corrimãos. O acesso aos laboratórios do piso superior do
prédio também há escadaria e rampa coberta com corrimãos. Possui
banheiros acessíveis, bebedouros acessíveis e sinalização em braile.

Apresentou  a  Licença  Sanitária  em  nome  do  Serviço  Social  da
Indústria SESI válida até 16/11/21 (fl. 1133). E, uma Licença Sanitária
em nome de Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI
válida até 17/10/21 (fl. 1134).

Possui Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB
em nome do Serviço Social  da Indústria – SESI com validade até
07/05/21 (fl.  1135).  E,  apresenta também o referido Certificado em
nome de Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI válido
até 08/05/21 (fl. 1136).

        Laudo do Perito, de 29/03/21, com destaque para:

Possui laboratório de uso específico para a oferta do curso técnico
pretendido, além de outros de uso compartilhado com cursos afins,
com equipamentos em quantidade e qualidade satisfatória para as
práticas almejadas.[…]
O  corpo  docente  registrado  no  protocolado  possui  habilitação
profissional compatível para lecionar as disciplinas propostas a eles.
A instituição apresentou documentação comprobatória para a efetiva
articulação com o setor produtivo através de Termos de Cooperação e
de Estágio com empresas do setor.

 Sendo  assim,  sou  de  parecer  favorável  para  a  autorização  de
funcionamento do Curso Técnico em Eletrotécnica ao Ensino Médio
ofertado pelo Colégio Sesi Paraná – Maringá.

 
 –  Parecer  n.º  158/21,  de  30/04/21,  do  Departamento  de

Educação Profissional-DEP/Seed, fls.1184 a 1186.

Dados Gerais do Curso, fl. 1184

Curso: Técnico em Eletrotécnica
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
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Regime  de  funcionamento:  de  segunda-feira  a  sexta-feira,  nos
períodos matutino, vespertino e noturno.
Regime de matrícula: anual
Carga horária total  teórico Prática: 3.000 (três mil) horas mais 360
(trezentas e sessenta) horas optativas de Espanhol
Período de integralização do curso: o tempo mínimo de integralização
é de 36 meses e o tempo máximo é de 60 meses.
Requisitos  de  acesso:  o  aluno  deve  ser  egresso  do  Ensino
Fundamental
Número de vagas: 35 por turma
Modalidade de oferta: presencial
  Forma: Integrada

Perfil Profissional de Conclusão

Projeto,  instala,  opera e mantém elementos do sistema elétrico de
potência.  Elabora  e  desenvolve  projetos  de  instalações  elétricas
industriais, prediais e residenciais e de infraestrutura para sistemas
de telecomunicações em edificações. Planeja e executa instalação e
manutenção de equipamentos e instalações elétricas. Aplica medidas
para  o  uso  eficiente  da  energia  elétrica  e  de  fontes  energéticas
alternativas. Projeto e instala sistemas de acionamentos elétricos e
sistemas de automação industrial. Executa procedimentos de controle
de qualidade e gestão.

-  Parecer  n.º  1107/21,  de  03/05/21,  da  Coordenação  de
Estrutura e Funcionamento-CEF/Seed,  fls. 1188 a 1189.

  - Matriz Curricular, fl. 1116
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 Conforme já demonstrado nos autos, o processo foi protocolado
anteriormente  à  normatização  deste  Conselho  sobre  a  reforma  do  Ensino
Médio estabelecida pela Lei Federal n.º 13.415/2017, com base no art. 12, da
Resolução CNE/CP n.º 4/2018: “as instituições ou redes escolares podem, de
imediato,  alinhar  seus  currículos  e  propostas  pedagógicas  à  BNCC-EM”.
Ocorre que este Conselho encaminhou duas diligências para complementação
de documentos e instrução do protocolado nos termos da Deliberação CEE/PR
n.º  03/13,  o  qual  retornou,  pela  segunda  vez,  a  este  órgão  somente  em
03/05/21.

 A Confederação Nacional da Indústria (CNI),  tendo em vista a
reforma do Ensino Médio já mencionada, propôs, em caráter experimental, este
Projeto Pedagógico de Curso de Ensino Médio com Itinerário de Formação
Técnica e Profissional a ser desenvolvido conjuntamente pelo Serviço Social da
Indústria  do  Paraná  (SESI-PR)  e  pelo  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem
Industrial do Paraná (SENAI-PR). O referido projeto está sendo desenvolvido
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em outros  Departamentos  Regionais  do  Sesi  e  Senai,  em Alagoas,  Bahia,
Espírito Santo e Goiás (sic).

 Nos  referidos  Estados,  foram  apresentados  os  pontos  em
destaque  do  Projeto  quanto  ao  perfil  dos  profissionais,  o  uso  de  novas
tecnologias,  a  articulação  por  área,  a  participação  dos  estudantes  e  a
organização  dos  espaços,  bem  como  pontos  de  atenção  em  relação  à
avaliação  da  aprendizagem  e  do  desempenho  dos  estudantes  e  o
aprofundamento  das  reflexões  acerca  das  áreas  de  conhecimento,  todavia
essa abordagem foi efetuada em 2018.

   À época do protocolado,  o experimento pedagógico proposto
apresentou  implementação  gradativa,  com  intenção  inicial  de  começar  em
2019, com a 1ª série do Ensino Médio, e organização curricular por áreas do
conhecimento,  formação  técnica  e  profissional  em  Eletrotécnica,  com
certificação  de  Técnico  de  Nível  Médio. Entretanto,  a Coordenadora  de
Regulação  da  Educação  Básica,  da  Mantenedora  SESI/PR,  justificou,  após
segunda diligência, o início do projeto experimental do Novo Ensino Médio e
solicitou a convalidação dos estudos desde seu início do ano de 2019 “com o
objetivo de regularizar a situação dos alunos uma vez que ainda não temos as
diretrizes para implantação do novo ensino médio definidas pelo Estado do
Paraná.”

Ressalta-se que a instituição de ensino somente pode iniciar as
atividades escolares após a emissão do ato regulatório por este Conselho e a
Seed,  conforme  determina  o  art.  32  da  Deliberação  CEE/PR  n.º  03/2013.
Assim, tal solicitação de regularização da vida escolar dos estudantes deverá
ser objeto de análise quando da solicitação de reconhecimento do curso, com
expressa  manifestação  da  Coordenação  de  Documentação  Escolar  da
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (CDE/Seed) e nos moldes da
referida Deliberação, a saber:

Art. 42. No caso de experimento pedagógico, o reconhecimento dar-
se-á  após  avaliação  interna  realizada  pela  instituição  de  ensino,
verificada  pelo  NRE  e  apresentada,  por  meio  de  relatório
circunstanciado, para análise e parecer final do CEE/PR.

  Sobre  o  projeto  ora  em  análise,  em  caráter  de  experiência
pedagógica,  propõe  um  novo  paradigma  necessário  à  formação  básica  e
profissional,  com base na Lei n.º 13.415/2017. Está organizado segundo as
quatro  grandes  áreas  do  conhecimento  (Linguagens  e  suas  Tecnologias,
Ciências  Humanas  e  Sociais  Aplicadas,  Matemática  e  suas  Tecnologias,  e
Ciências da Natureza e suas Tecnologias), com o itinerário de formação técnica
e profissional.

     Quanto ao assunto, este Conselho, após ampla discussão pela
Comissão que tratou da regulamentação da matéria  e consulta  pública que
contribuiu  na  regulação  da  reforma do  Ensino  Médio  no  Paraná,  exarou  a

MS 31



PROCESSO N.° 1266/18

Deliberação CEE/PR n.º  04/2021,  de  29/07/2021,  que  instituiu  as  Diretrizes
Curriculares Complementares do Ensino Médio e o Referencial Curricular para
o Ensino Médio do Paraná.

 Assim,  certamente  este  experimento  pedagógico  protocolado
anteriormente à norma deste órgão requer adequações e ajustes para a oferta
em 2022,  para atender  as normas estaduais e nacionais exaradas sobre a
matéria,  assim como todas as  instituições de ensino que ofertam o  Ensino
Médio.

No que se refere à questão da parceria, consta na justificativa da
Gerente de Educação Profissional – SENAI/PR, de 10/09/19, fl. 467, menção
das resoluções de credenciamento e autorização do curso em Eletrotécnica,
eixo  tecnológico:  Controle  e  Processos  Industriais.  Em  decorrência,  foi
solicitado em 03/09/21, via mensagem eletrônica, as resoluções mencionadas,
as quais foram encaminhadas em 09/09/21, quais sejam:

 – Resolução SENAI CR SENAI/PR n.º 042/2012, de 07/05/12,
onde  consta:  “credenciar  a  Unidade  SENAI  Maringá  localizado  na  Rua
Vereador Nelson Abrão […] para a oferta de cursos de educação profissional
técnica de nível médio”;

 – Resolução SENAI CR SENAI/PR n.º 045/2012, de 07/05/12,
onde consta: “autorizar o funcionamento do curso técnico de nível médio em
Eletrotécnica, constante do eixo tecnológico Controle e Processos Industriais, a
ser oferecido pela Unidade SENAI Maringá no Paraná”;

 – Resolução SENAI CR SENAI/PR Nº 045/2013, de 28/02/13,
onde consta: “autorizar o funcionamento do curso técnico de nível médio em
Eletrotécnica, eixo tecnológico Controle e Processos Industriais, a ser oferecido
pela Unidade SENAI Maringá […]”

 – Resolução SENAI CR SENAI/PR Nº 088/2014, de 08/12/14,
onde consta: “autorizar o funcionamento do curso técnico de nível médio em
Eletrotécnica, eixo tecnológico Controle e Processos Industriais, a ser oferecido
pela Unidade SENAI Maringá […]”;

 – Resolução SENAI CR SENAI/PR Nº 040/2021, de 07/04/2021,
onde consta:

1. Autorizar o funcionamento do curso de educação profissional técnica de
nível médio em  Eletrotécnica, do eixo tecnológico Controle e Processos
Industriais,  a  ser  oferecido  na  modalidade  presencial pela  rede
credenciada de Unidade do Senai-PR.

2.  Aprovar  o  plano  de  curso  de  educação  técnica  de  nível  médio  em
Eletrotécnica na modalidade  presencial, cuja matriz curricular apresenta
um total de 1200 horas.

3.  Esta  Resolução revoga as demais Resoluções de Autorização para o
curso de educação profissional técnica de nível médio de Eletrotécnica na
modalidade presencial expedidas até esta data.
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Verifica-se que as Resoluções exaradas anterior a 2021 foram
assinadas  pelo  Presidente  do  Conselho  Regional  do  Serviço  Nacional  de
Aprendizagem SENAI do SENAI do Paraná e a última pela Gerente Executiva
de Educação do SENAI do Paraná. Não constam do protocolado documentos
que atestem a  habilitação da instituição pelo Ministério da Educação para o
desenvolvimento de atividades de educação profissional, conforme previsto no
Art.  18  da  Lei  Federal  n.º  12.513/2011;  tampouco  o  ato  regulatório  de
reconhecimento  do  curso  Técnico  em  Eletrotécnica  ofertado  pelo  SENAI  –
Unidade  de  Maringá,  ou  documento  resultado  da  supervisão  e  avaliação
realizados pela União, conforme estipula o Art. 20 da mesma lei.

 Complementando,  como  há  parceria  entre  as  instituições  de
ensino, é importante reforçar o que dispõe a Deliberação CEE/PR n.º 04/2021:

Art.  18.  A organização  curricular  do  Ensino  Médio deve  oferecer
tempos e espaços próprios ou em parceria com outras instituições de
ensino e/ou organizações e entidades da sociedade civil, serviços ou
empresas, para estudos e atividades, a fim de melhor responder à
heterogeneidade e pluralidade de condições,  múltiplos interesses e
aspirações dos estudantes, com suas especificidades etárias, sociais
e culturais, bem como sua fase de desenvolvimento, desde que:
I - assegurem o acesso e a permanência dos estudantes
na totalidade do Ensino Médio;
II - a  parceria  ocorra  com  instituições  de  ensino
credenciadas  e  com  cursos  reconhecidos  pelos  respectivos
sistemas de ensino;
III - a parceria com as organizações, entidades, serviços
ou empresas da sociedade civil  esteja devidamente firmada com a
instituição ou rede de ensino;
IV - os  Projetos  Políticos  Pedagógicos  estejam  devidamente
articulados, para assegurar a formação integral  dos estudantes, no
caso de parcerias entre instituições de ensino;
V - a instituição de ensino de origem dos estudantes
se responsabilize pelos atos escolares, incluindo, entre outros,
matrícula, controle de frequência, aproveitamento e certificação
dos estudantes.
VI  –  aprovados  pelo  Conselho  Estadual  de  Educação,  nas
solicitações de atos regulatórios.
Parágrafo  único  –  As  parcerias  realizadas  para  a  oferta  dos
itinerários  formativos  de  aprofundamento  das  áreas  do
conhecimento  deverão  ser  formalizadas  nos  termos  da
legislação específica e prever, no mínimo:
I - o objeto e a finalidade da parceria;
II - as atribuições das instituições parceiras;
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III  - a  articulação  entre  os  Projetos  Políticos  Pedagógicos  das
instituições  parceiras;
IV - as  responsabilidades  quanto  à  matrícula,  controle  de
frequência, de avaliação e certificação dos estudantes;
V - as responsabilidades quanto à segurança e aos deslocamentos
dos  estudantes  entre  as  instituições  de  ensino  e  as  organizações
parceiras; e,
VI - prazo  compatível  para  assegurar  a  terminalidade  do  Ensino
Médio dos estudantes em curso. (sem grifo no original)

As  ações  de  formação  continuada  descritas  envolvem  o
trabalho  conjunto  e  cooperativo  entre  a  Gerência  de  Educação;  a  equipe
técnica  responsável  pela  Rede  de  Formação  do  Colégio  Sesi;  mentores  e
tutores;  profissionais  da  Rede  que  atuam  na  formação  dos  profissionais
entrantes; a Universidade da Indústria; a Diretoria de Recursos Humanos, por
meio  da  área  de  Treinamento  e  Desenvolvimento;  a  própria  equipe  de
profissionais  do  colégio;  e  também da  participação  e  comprometimento  do
profissional.

O  Certificado  de  Licenciamento  do  Corpo  de  Bombeiros  do
Colégio SESI expirou em 07/05/21 e do SENAI em 08/05/21 (fl. 1135 e 1136),
ambos com o processo em trâmite.

Observa-se que a instituição de ensino iniciou a oferta do curso
em  questão  descumprindo  a  Deliberação  CEE/PR  n.º  03/2013,  por
desencadear  as  atividades  escolares  sem a emissão  de  ato  regulatório  de
autorização  de  funcionamento  pelo  Sistema  Estadual  de  Ensino.  Em
decorrência, estão em situação irregular o curso ofertado e a vida escolar dos
estudantes envolvidos.

Por  fim,  considerando todas as informações apresentadas,  o
Colégio Sesi Paraná – Maringá pode obter o ato regulatório pretendido, nas
condições do Voto deste Parecer.

III – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis à  autorização  para
funcionamento  do  Ensino  Médio  com  Formação  Técnica  e  Profissional  em
Eletrotécnica,  em  caráter  experimental,  a  partir  da  publicação  do  ato
autorizatório, com organização curricular por áreas do conhecimento, formação
técnica e profissional em Eletrotécnica, certificação de Técnico de Nível Médio,
a  ser  ofertado  pelo  Colégio  Sesi  Paraná  -  Ensino  Médio,  do  município  de
Maringá, mantido pelo Serviço Social da Indústria do Paraná – SESI-PR, nos
termos da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

O Colégio Sesi Paraná - Ensino Médio de Maringá deverá:

    a) solicitar de imediato o reconhecimento do curso e pedido de
regularização da vida escolar dos estudantes, acompanhadas da manifestação
da  Coordenação  de  Documentação  Escolar  da  Secretaria  de  Estado  da
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Educação e do Esporte, com base nos relatórios finais dos estudantes, quanto
ao preenchimento dos requisitos legais que lhes competem;

b) adequar, conforme a necessidade, a proposta curricular em
implementação à Deliberação CEE/PR n.º 04/2021, de 29/07/2021, que institui
as Diretrizes Curriculares Complementares do Ensino Médio e o Referencial
Curricular para o Ensino Médio do Paraná, para as turmas que iniciarão no ano
de 2022.

   A mantenedora e a instituição de ensino devem assegurar o
cumprimento  das  exigências  constantes  na  Deliberação  n.º  03/13-CEE/PR,
para o adequado funcionamento da instituição de ensino e dos seus cursos.

   Encaminhamos:

a)  este  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do
Esporte para a expedição do ato de autorização para funcionamento do Ensino
Médio  com  Formação  Técnica  e  Profissional  em  Eletrotécnica,  em  caráter
experimental, a partir do início do ano letivo de 2021;

b) o processo à instituição de ensino para constituir acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

     Sandra Teresinha da Silva
Relatora

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
aprova o voto da Relatora,  cinco votos favoráveis dos(as) Conselheiros(as):
Ana Seres Trento Comin, Jacir José Venturi,  Fabiana Cristina de Campos e
Oscar Alves, Sandra Teresinha da Silva, e um voto contrário da Conselheira
Taís Maria Mendes.   

                             Curitiba,15 de setembro de 2021.

Oscar Alves
Presidente da CEMEP
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