
PROCESSO Nº 384/15            PROTOCOLO Nº 11.471.162-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 181/15   APROVADO EM  21/05/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO EVANGÉLICO MARTIN LUTHER – EDUCAÇÃO 
INFANTIL,  ENSINO  FUNDAMENTAL,  MÉDIO  E 
PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Curso Técnico em Informática – Eixo 
Tecnológico:  Informação  e  Comunicação, subsequente  e/ou 
concomitante  ao  Ensino  Médio  e  de  convalidação  dos  estudos 
praticados antes da publicação do ato autorizatório, de 30/03/11 a 
27/05/11 e por uma Matriz Curricular não autorizada,  para fins de 
cessação.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº 
578/15-SUED/SEED,  de 19/05/15,  encaminha a este Conselho o expediente 
protocolado  no  NRE  de  Toledo,  em  19/06/12,  de  interesse  do  Colégio 
Evangélico Martin  Luther  –  Educação Infantil,  Ensino  Fundamental,  Médio  e 
Profissional, do município  de  Marechal  Cândido  Rondon,  mantido  pelo 
ASSEAMAL - Associação Educacional e Assistencial Martin Luther que, por sua 
direção,  solicita  o  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em Informática  –  Eixo 
Tecnológico:  Informação e Comunicação,  subsequente e/ou concomitante ao 
Ensino Médio e a convalidação dos estudos praticados antes da publicação do 
ato  autorizatório,  de  30/03/11  a  27/05/11  e  por  uma  Matriz  Curricular  não 
autorizada, para fins de cessação.

A direção da instituição de ensino justifica à fl. 469:

(…)  Venho  através  deste  requerer  o  reconhecimento  para  fins  de 
cessação e convalidação de estudos, regularização da vida escolar do 
Curso Técnico em Informática – Subsequente. Também julgo não ser 
necessária a aprovação das alterações propostas no Plano de Curso, 
face  à  solicitação  acima  explicitada.  Justificamos  o  pedido  de 
cessação  tendo  em  vista  que,  mesmo  não  ocupando  o  cargo  de 
Diretor da instituição de ensino no momento da autorização e oferta do 
Curso, após, assumir a função, fui informado pelos técnicos dos 
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setores de Educação e Trabalho e Documentação Escolar do NRE de 
Toledo, a respeito de problemas no registro e cumprimento da   Matriz 
Curricular,  justificando,  assim,  o  referido  requerimento  para  que 
possamos salvaguardar os direitos de nossos alunos.

A instituição de ensino obteve  o credenciamento para a 
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 141/13, de 14/01/13, 
a partir da publicação em DOE, de 28/01/13 a 28/01/18.

O  Curso  Técnico  em  Informática  –  Eixo  Tecnológico: 
Informação de Comunicação, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, 
foi autorizado a funcionar pela Resolução Secretarial nº 1282/11, de 29/03/11, 
pelo prazo de três semestres, a partir da publicação em DOE, de 27/05/11 a 
27/11/12, no entanto foi ofertado a partir de 30/03/11. 

A  Coordenação  de  Documentação  Escolar/CDE/SEED, 
informa  que  os  Relatórios  Finais  anexos  às  fls.  471  a  480,  estão  em 
consonância com as Matrizes Curriculares  anexadas às fls. 428 a 429, deste 
protocolado.

1.1 Dados Gerais do Curso (fl. 11)

Curso: Técnico em Informática
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Regime de funcionamento: 2ª a 6ª feira, período noturno 
Regime de matrícula: semestral
Carga  horária:  1000  horas  mais  150  horas  de  Estágio 
Profissional Supervisionado, totalizando 1150 horas
Período  de  integralização  do  curso:  mínimo  de  03 
semestres e máximo de cinco anos
Número de vagas: 40 vagas por turma
Requisitos de acesso: estar cursando o Ensino Médio ou 
tê-lo concluído
Modalidade  de  oferta:  presencial,  subsequente  e/ou 
concomitante  ao Ensino Médio

1.2 Perfil Profissional de Conclusão de Curso 

Operador de Computador

Especificar equipamentos e softwares de computadores conforme as 
funções  e  necessidades  dos  usuários;  definir  e  operar  aplicações 
necessárias  para  execução de atividades propostas;  implementar  e 
manter uma infraestrutura básica de rede de computadores; elaborar 
manuais de instalação e operação de programas para computadores.
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Auxiliar de Manutenção de Computadores

Capacidade  de  mostrar  um  computador  pessoal,  instalando  e 
configurando todos os componentes de software e hardware; realizar 
a manutenção de software e hardware; elaborar listas para compras 
de utilitários tirando dúvidas e orientando usuários.

Programador de Computador e Desenvolvedor Web

Participar da construção de sistemas, a partir de uma documentação 
previamente elaborada pelo Analista de Sistemas, podendo, inclusive, 
contribuir  na  concepção  e  no  desenho  do  mesmo;  planejar,  criar, 
implantar e dar manutenção em páginas e aplicações Web.

Técnico em Informática

Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e 
paradigmas  da  lógica  de  programação  e  das  linguagens  de 
programas.  Utiliza  ambientes  de  desenvolvimento  de  sistemas, 
sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas 
de  computador,  mantendo  registros  que  possibilitem  análises  e 
refinamentos dos resultados. Executa manutenção de programas de 
computadores implantados.
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1.3Matriz Curricular (fl. 428)
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1.4Matriz Curricular (fl. 429)

1.4Certificação (fl. 14)

Ao final dos módulos são expedidos os seguintes certificados:

Módulo I – Certificado de Operador de Computadores
Módulo II – Certificado de Auxiliar de Manutenção de Computadores
Módulo III – Programador de Computador e Desenvolvimento Web

Para os concluintes dos módulos do Curso Técnico em Informática, 
sem a devida conclusão do Ensino Médio será expedido o Certificado 
de Qualificação Profissional em Informática.

Para  o  aluno  que  concluir  os  módulos  previstos,  o  estágio 
supervisionado,  ter  concluído  o  Ensino  Médio  e  sua  devida 
comprovação, será expedido o Diploma de Técnico em Informática.
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   1.5 Articulação com o Setor Produtivo

   A instituição de ensino mantém convênios com:

  Universo Comércio de Computadores Ltda
  Extra Calçado Ltda
  Center Calçados Ltda
  Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de  
  Marechal Cândido Rondon – ACIMACAR
  Edi Luiz Von Muhlen
  Ultra Informática Ltda

   
   Os termos de convênio estão anexados às fls. 236 a 267.

  1.6 Relatório de Autoavaliação do Curso 
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1.7Coordenação de Curso e de Estágio (fl. 277)

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO

Celso Pimentel Gomes Tecnólogo em Rede de 
Computadores

Coordenação de Curso

Lucas Ricardo Hilgert Genz Bacharel em Sistemas de Informação Coordenação de Estágio

1.8 Comissão de Verificação (fl. 415)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato 
Administrativo nº 335/13, de 18/10/13, do NRE de Toledo,  integrada    pelos 
técnicos  pedagógicos:  Claudete  Miola  de  Castro,  licenciada  em Pedagogia; 
Andréia Soares Fritsche de Souza, licenciada em Letras;  Cleber  Ferreira de 
Almeida,  licenciado  em  Filosofia  e  como  perito  Edson  Maria  Alves  Cabral, 
bacharel  em  Sistema  de  Informação,  emitiu  laudo  técnico  favorável  ao 
reconhecimento do curso e à convalidação dos estudos praticados antes da 
publicação  do  ato  autorizatório,  de  30/03/11  a  27/05/11  e  por  uma  Matriz 
Curricular não autorizada, para fins de cessação.

1.9 Parecer DET/SEED (fl. 491)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº 
96/15 - DET/SEED, encaminha o processo ao CEE/PR para o reconhecimento 
do curso  e a convalidação dos estudos praticados antes da publicação do ato 
autorizatório,  de  30/03/11  a  27/05/11  e  por  uma  Matriz  Curricular  não 
autorizada, para fins de cessação.

2. Mérito

Trata-se do pedido reconhecimento do Curso Técnico em 
Informática – Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação, subsequente e/ou 
concomitante ao Ensino Médio e de convalidação dos estudos praticados antes 
da publicação do ato autorizatório,  de 30/03/11 a 27/05/11 e por uma Matriz 
Curricular não autorizada, para fins de cessação.

O artigo 21 da Deliberação nº 09/06 - CEE/PR, vigente à 
época,  dispõe que “um estabelecimento não poderá,  em nenhuma hipótese, 
iniciar suas atividades ou as de novo curso, sem ato expresso de autorização 
exarado pelo titular da Secretaria de Estado da Educação”.

A  Coordenação  de  Documentação  Escolar/CDE/SEED, 
informa  que  os  Relatórios  Finais  anexos  às  fls.  471  a  480,  estão  em 
consonância com as Matrizes Curriculares  anexadas às fls. 428 a 429, deste 
protocolado.
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A direção da instituição de ensino informa à fl. 426, que  o 
referido  curso,  inciou  com duas  turmas,  porém,  muitos  alunos  matriculados 
tinham uma outra concepção referente ao curso.  Aos poucos,  começaram a 
desistir, havendo junção de turmas a partir do 3º semestre em funcionamento, o 
que inviabilizou a continuidade do mesmo.

A  Comissão  de  Verificação informa  em  seu  relatório 
circunstanciado que  a  instituição   de   ensino   apresenta   condições   de 
infraestrutura,  recursos  humanos  habilitados  e  recursos  pedagógicos  que 
atendem ao Plano de Curso.

Foi apensada ao processo a fl. 538, constando o quadro de 
autoavaliação do curso.

  II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento do Curso Técnico em Informática – 
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação, subsequente e/ou concomitante 
ao Ensino Médio, regime de matrícula semestral, carga horária de 1000 horas, 
mais 150 horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 1150 horas, 
período  mínimo  de  integralização  do  curso  de  03  semestres,  40  vagas, 
presencial,  do Colégio  Evangélico  Martin  Luther  –  Educação Infantil,  Ensino 
Fundamental, Médio e Profissional, do município de Marechal Cândido Rondon, 
mantido  pelo  ASSEAMAL  -  Associação  Educacional  e  Assistencial  Martin 
Luther,  desde 27/05/11 a 27/05/16, para fins de cessação;

b) à convalidação dos atos escolares praticados antes da 
publicação do ato autorizatório, de 30/03/11 a 27/05/11, para regularização da 
vida escolar dos alunos listados nos Relatórios Finais às fls. 471 a 480.

Adverte-se a mantenedora do Colégio Evangélico Martin 
Luther  –  Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional, do 
município de Marechal Cândido Rondon, de que deve observar o cumprimento 
das Deliberações do CEE/PR que normatizam o Sistema de Ensino do Paraná.

  Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da 
Educação para a expedição do ato do reconhecimento do curso o qual deverá, 
também, convalidar os atos escolares praticados de 30/03/11 a 27/05/11, para a 
regularização da vida escolar dos alunos;
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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,  21 de  maio de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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