
PROCESSO N° 243/15 PROTOCOLO Nº 13.037.944-3 

PARECER CEE/CEMEP Nº 122/15            APROVADO EM  16/04/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO TÉCNICO DE CURITIBA –  ENSINO MÉDIO E 
PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento  do Curso Técnico em Eletrotécnica – 
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais, concomitante 
e/ou subsequente ao Ensino Médio. 

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº 
294/15 - SUED/SEED, de 30/03/15, encaminha a este Conselho o expediente 
protocolado no NRE de Curitiba, em 20/12/13, de interesse do Colégio Técnico 
de Curitiba - Ensino Médio e Profissional, do município de Curitiba, mantido 
pela  Escola  Tecnológica  de  Curitiba  Ltda  que,  por  sua  direção,  solicita  o 
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Eletrotécnica  –  Eixo  Tecnológico: 
Controle e Processos Industriais,  concomitante e/ou subsequente ao Ensino 
Médio.

A instituição de ensino obteve  o credenciamento para a 
oferta  de  cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  pela 
Resolução Secretarial  nº 3991/13,  de 02/09/13, a partir  do início do ano de 
2013 até o final do ano de 2017 (fl. 07).

Curso  Técnico  em  Eletrotécnica  –  Eixo  Tecnológico: 
Controle e Processos Industriais,  concomitante e/ou subsequente ao Ensino 
Médio,  foi  autorizado a funcionar pela Resolução Secretarial  nº 6201/12,  de 
15/10/12, pelo prazo de 17 (dezessete) meses, a partir da publicação em DOE, 
de 05/11/12 até 05/04/14 (fls. 14 e 15).

1.1 Dados Gerais do Curso (fl. 355)

Curso: Técnico em Eletrotécnica 
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
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Regime de funcionamento: manhã, tarde, noite
–das 7 horas e 30 minutos às 11 horas e 40 minutos
–das 13 horas e 30 minutos às 17 horas e 40 minutos
–das 18 horas e 40 minutos às 22 horas e 50 minutos
–subsequente: 2ª a 6ª feira, com 02 (dois) sábados letivos 
por mês
Regime de matrícula: modular,  o  aluno poderá também 
optar  por  efetuar  a  matrícula  em apenas  algumas  das 
disciplinas do módulo
Carga horária: 1.200 horas
Período de integralização do curso:
–subsequente: mínimo de 17 meses e máximo 05 anos
–concomitante:  mínimo  de  30,  22  ou  17  meses, 
dependendo da série em que será matriculado no Ensino 
Médio e máximo de 05 anos
Número de vagas: 100 vagas por módulo
Requisitos de acesso: 
–subsequente: egresso do Ensino Médio
–concomitante: estar matriculado na 1ª, 2ª ou 3ª série do 
Ensino Médio
Modalidade  de  oferta:  presencial,  concomitante  e/ou 
subsequente

1.2 Perfil Profissional de Conclusão de Curso (fls. 149 
e 150)

Módulo I - Auxiliar em Eletricidade
Conhece  os  critérios  da  queda  de  tensão  e  o  comportamento  da 
corrente elétrica em um condutor, interpreta projetos e esquemas de 
instalações  elétricas  predial  e  industrial,  demanda  diversidade  e 
outros parâmetros, conhece a legislação trabalhista e de segurança 
no Brasil.

Módulo II - Auxiliar em Eletricidade Industrial
Conhece as aplicações dos acionamentos eletromagnéticos e a sua 
tecnologia, conhece a classificação dos materiais e os circuitos típicos 
tais  como:  fontes,  pontes  retificadoras,  osciladores,  moduladores, 
demoduladores,  amplificadores  e  filtros.  Analisa  as  condições  de 
infraestrutura e alimentação dos sistemas elétricos e de comunicação.

Módulo III - Auxiliar em Automação Industrial
Interpreta projetos, layouts, diagramas, esquemas e suas integrações, 
conhece as características técnicas dos processos e acionamentos, 
os fundamentos de sistemas de controle, distingue as necessidades
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da aplicação da eletricidade e da eletrônica nas suas diversas formas 
e em seus elementos de produção e transformação.

Técnico em Eletrotécnica
Instala,  opera  e  mantém  elementos  de  geração,  transmissão  e 
distribuição  de  energia  elétrica.  Participa  na  elaboração  e  no 
desenvolvimento  de  projetos  de  instalações  elétricas  e  de 
infraestrutura para sistemas de telecomunicação de edificações. Atua 
no  planejamento  e  execução  da  instalação  e  manutenção  de 
equipamentos  e  instalações  elétrica.  Aplica  medidas  para  o  uso 
eficiente  da  energia  elétrica  e  de  fontes  energéticas  alternativas. 
Participa  no  projeto  e  instala  sistemas  de  acionamentos  elétricos. 
Executa a instalação e manutenção de iluminação e sinalização de 
segurança.

1.3 Matriz Curricular (fl. 310)

PROCESSO N° 243/15

MK 3



1.4 Certificação (fl. 225)

Ao completar  o  Módulo  I,  com aprovação em todas as 
disciplinas o aluno tem direito ao certificado de Auxiliar em Eletricidade. 

Ao completar o Módulo II,  com aprovação em todas as 
disciplinas dos Módulos I e II,o aluno terá direito ao certificado de Auxiliar em 
Eletricidade Industrial. 

Ao completar o Módulo III, com aprovação em todas as 
disciplinas do curso, o aluno terá direito do certificado de Auxiliar Técnico em 
Automação Industrial.  Estes certificados somente serão fornecidos mediante 
requerimento por parte do aluno. 

Após conclusão  dos  três  Módulos  e  do  
Ensino Médio o aluno receberá o diploma de Técnico em Eletrotécnica. 

1.5 Articulação com o Setor Produtivo

A instituição de ensino mantém convênios com:

–Ferramentas gerais Comércio & Importação S/A
–CITS – Centro Internacional de Tecnologia de Software
–Paraná Equipamentos SA
–O.V.D. Importadora e Distribuidora Ltda
–NET Paraná Comunicações Ltda
–DMA Eletrônica e Sistemas Ltda
–Centro  de  Integração  Empresa  –  Escola  do  Paraná  – 

CIEE/PR
–Instituto Euvaldo Lodi Paraná - IEL/PR
–Interage Integração Empresa Escola Ltda
–Savelli e Mocelin Recursos Humanos Ltda 

Os termos de cooperação técnica estão anexados às fls. 
169 a 188, 311 a 327.

1.6 Relatório de Autoavaliação do Curso (fl. 467)
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1.7Coordenação de Curso (fl. 190)

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO
Carlos Marques 
de Souza

- Engenheiro
- Mestre em Ciências, do Programa de Pós – 
Graduação em Engenharia Elétrica e 
Informática Industrial: área de concentração – 
Engenharia Biométrica

Coordenação 
de Curso

1.8 Comissão de Verificação (fl. 448)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato 
Administrativo  nº  28/15,  de  04/02/15,  do  NRE  de  Curitiba,  integrada  pelos 
técnicos  pedagógicos:  Carla  Regina  de  Melo  Souza,  com  formação  em 
Fisioterapia;  Fernanda  Giselly  Matsuda,  licenciada  em  Educação  Artística; 
Débora  Itália  dos  Reis,  licenciada  em  Letras  e  como  perita  Amanda  Ávila 
Daros, com formação em Engenharia Civil,  emitiu laudo técnico favorável ao 
reconhecimento do curso.

1.9 Parecer DET/SEED (fls. 462 e 463)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº 
49/15 - DET/SEED, encaminha o processo ao CEE/PR para o reconhecimento 
do curso.

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Curso Técnico 
em  Eletrotécnica  –  Eixo  Tecnológico:  Controle  e  Processos  Industriais, 
concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio.
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Da análise do processo constata - se que o corpo docente 
possui habilitação para ministrar as disciplinas indicadas.

A Comissão de Verificação relata às fls. 457 a 460, que a 
instituição de ensino possui biblioteca com acervo de 5.460 volumes. Dispõe e 
de  laboratórios  de  Eletrônica,  Telecomunicações  e  de  Informática  e  que  a 
infraestrutura atende ao cumprimento da proposta pedagógica.

Constam às  fls.  356  e 95,  o  Certificado de  Vistoria  do 
Corpo  de  Bombeiros  e  o  Laudo  da  Vigilância  Sanitária  com os  prazos  de 
validade atualizados.

Foi  apensado  em  14/04/15,  o  quadro  de  alunos  do 
relatório de autoavaliação do curso.

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis ao reconhecimento do 
Curso  Técnico  em  Eletrotécnica  –  Eixo  Tecnológico:  Controle  e  Processos 
Industriais,  concomitante  e/ou  subsequente  ao  Ensino  Médio,  regime  de 
matrícula  modular,  carga  horária  de  1.200  horas,  período  mínimo  de 
integralização do curso de  17, 22 ou 30 meses,  de acordo com o regime de 
matrícula, 100 vagas por módulo, presencial, do Colégio Técnico de Curitiba - 
Ensino Médio  e Profissional,  do município  de Curitiba,  mantido  pela  Escola 
Tecnológica de Curitiba Ltda, desde 05/11/12, e por mais 05 anos, contados a 
partir de 05/04/14 até 05/04/19, de acordo com as Deliberações nº 09/06, nº 
02/10 e nº 01/13 - CEE/PR.

A mantenedora  deverá  garantir a  formação  pedagógica 
dos docentes que não possuem licenciatura, seja ação a ser implementada.

A instituição de ensino deverá:

a)  adequar  o  Plano  do  Curso  atendendo  o  prazo 
estabelecido no artigo 9º da Resolução CNE/CEB nº 01/04, de 05/12/14;

b) tomar as devidas providências quanto ao registro  on 
line  no  SISTEC  –  Sistema  de  Informação  e  Supervisão  de  Educação 
Profissional e Tecnológica para o curso;

c) adequar o Plano de Curso à Deliberação nº 05/13, de 
10/12/13 – CEE/PR, que dispõe sobre as normas para a Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio;
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d) atender o contido na Deliberação nº 03/13 - CEE/PR, 
de  04/10/13,  que  dispõe  sobre  as  normas  para  a  regulação,  supervisão  e 
avaliação  da  Educação  Básica,  quando  da  solicitação  da  renovação  do 
reconhecimento do curso, de acordo com o prazo estabelecido no artigo 48.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da 
Educação para a expedição do ato do reconhecimento do curso;

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

É o Parecer

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

                         
  Curitiba,  16 de  abril de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE 
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