
PROCESSO N° 294/15                      PROTOCOLO Nº 11.805.835-6

PARECER CEE/CEMEP Nº  206/15                 APROVADO EM 22/06/15

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CAMPO LARGO 

MUNICÍPIO: CAMPO LARGO

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

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO
      

1. Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício nº 
407/15 - SUED/SEED, de 06/04/15, encaminha a este Conselho o expediente 
protocolado no NRE da Área Metropolitana Sul em 02/01/13, de interesse do 
Centro de Educação Profissional Campo Largo, do município de Campo Largo 
que,  por  sua  direção,  solicita  a  autorização  para  funcionamento  do  Curso 
Técnico em Eletrotécnica – Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais, 
concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Centro  de  Educação  Profissional  Campo  Largo, 
localizado na Avenida  Desembargador Clotário  Portugal,  nº  933,  Centro,  do 
município de Campo Largo, é mantido pelo Instituto de Educação Profissional 
de Campo Largo EIRELI - ME. 

A instituição de ensino obteve o credenciamento para  a 
oferta  de  cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio pela 
Resolução Secretarial nº 1605/12, de 09/03/12, pelo prazo de 05 anos, a partir 
do início do ano de 2012 até o final do ano de 2016.

1.2 Plano de Curso

Dados Gerais do Curso (fl. 334) 

Curso: Técnico em Eletrotécnica
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
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Carga horária: 1.272 horas 
Regime de funcionamento: 2ª a 6ª feira, períodos:
-manhã (07 horas e 40 minutos às 12 horas e 05 minutos)
-tarde (13 horas às 17 horas e 25 minutos)
-noite (18 horas e 50 minutos às 23 horas e 05 minutos)
Regime de matrícula: semestral
Número de vagas: 30 alunos por turma
Período de integralização do curso: mínimo 03 semestres 
letivos e máximo 08 semestres letivos
Requisito  de  acesso:  comprovação  de  conclusão  do 
Ensino Médio ou comprovação de matrícula na 3ª série do 
Ensino Médio 
Modalidade  de  oferta:  presencial,  concomitante  e/ou 
subsequente ao Ensino Médio

Perfil Profissional (fl. 19) 

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 em 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.

MK 2



PROCESSO N° 294/15 

Matriz Curricular (fl. 462)
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1.3 Comissão de Verificação (fl. 474)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato 
Administrativo  nº  28/15,  de  04/03/15, do  NRE  da  Área  Metropolitana  Sul, 
integrada  pelos  técnicos  pedagógicos:  Rosana  Maria  Boza,  licenciada  em 
Secretariado Executivo; Eliane Lúcia Zanela Cortes, licenciada em Pedagogia; 
Rosi Mara Marenda Gusso, licenciada em Geografia e como perito Faisal Ali 
Kassem,  graduado  em  Engenharia,  área:  Eletricidade/habilitação  em 
Engenharia Elétrica, especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, 
após  análise  documental  e  verificação  in  loco,  atesta  em  seu  relatório 
circunstanciado que a instituição de ensino apresenta condições necessárias 
para a autorização de funcionamento do curso. 

Consta  à fl.  478,  o  Termo de Responsabilidade emitido 
pela Chefia do NRE da Área Metropolitana Sul, de  04/03/15, que ratifica as 
informações  contidas  no  relatório  circunstanciado  e  compromete-se  a  zelar 
pelo cumprimento das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e demais atos normativos vigentes no Sistema Estadual de Ensino do 
Paraná.

1.4 Pareceres DET/SEED e CEF/SEED

A Secretaria de Estado da Educação, pelos Pareceres nº 
25/15  –  DET/SEED  e  nº  272/15  –  CEF/SEED,  encaminha  o  processo  ao 
CEE/PR para autorização de funcionamento do curso.

2. Mérito

Trata-se do pedido de autorização para funcionamento do 
Curso  Técnico  em  Eletrotécnica  - Eixo  Tecnológico:  Controle  e  Processos 
Industriais, concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio.

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório 
circunstanciado,  que  a instituição  de  ensino  apresenta  condições  de 
infraestrutura,  regularidade e  validade da vida escolar  dos  alunos,  recursos 
humanos devidamente habilitados, recursos materiais e ambientais adequados 
e  condizentes  com  a  proposta  pedagógica.  A referida  Comissão  manifesta 
parecer favorável à autorização de funcionamento do curso.

A instituição de ensino mantém convênios de cooperação 
técnica com: 

-Cia. de Cimento Itambé
-Grupo Vinícola – Família Zanlorenzi
-Invest Alimentos S/A
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-EBM Construções Elétricas Ltda
-Engerama Engenharia e Empreendimentos Ltda
-Potência Comércio e Serviços de Iluminação Ltda
-Potência  Comércio  de Materiais  Elétricos e Hidráulicos 

Ltda
-Conprem Concreto Premoldado Ltda
-VitalSeg Sistemas de Alarmes Ltda
-Formatto 3 Projetos e Instalações Elétricas Ltda

Consta à fl.  473,  o Certificado de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros,  com validade  em 26/06/15  e  à  fl.  485,  a  Licença  da  Vigilância 
Sanitária, com validade em 26/03/16.

Pela Alteração Contratual nº 4, de 17/04/14, às fls. 469 e 
470,  a  denominação social da  mantenedora da instituição de ensino  passou 
para: Instituto de Educação Profissional de Campo Largo EIRELI – ME.

Foi apensado ao processo, em 14/05/15, cópia da Licença 
da Vigilância Sanitária (fl. 485).

II – VOTO DA RELATORA

Face ao  exposto,  somos favoráveis  à  autorização  para 
funcionamento do Curso Técnico em Eletrotécnica – Eixo Tecnológico: Controle 
e  Processos  Industriais,  concomitante  e/ou  subsequente ao  Ensino  Médio, 
carga horária  1.272 horas, regime de matrícula  semestral, período mínimo de 
integralização  do  curso  de  03  semestres  letivos,  30 vagas  por  turma, 
presencial, do Centro de Educação Profissional Campo Largo, do município de 
Campo Largo, mantido pelo Instituto de Educação Profissional de Campo Largo 
EIRELI - ME, a partir da data de publicação do ato autorizatório, pelo prazo de 
18 meses, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir a formação pedagógica da 
coordenação e dos docentes do curso que não possuem licenciatura.

A  CEF/SEED  deverá regulamentar  a  mudança  da 
denominação social da mantenedora da instituição de ensino, de acordo com a 
Alteração Contratual nº 04, às fls. 377 e 378.

A instituição de ensino deverá:

a) tomar as devidas providências quanto ao registro  on 
line no  SISTEC  –  Sistema  de  Informação  e  Supervisão  de  Educação 
Profissional e Tecnológica para o curso;
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b)  incorporar  os  procedimentos  didático-pedagógicos 
apresentados no Plano de Curso ao Regimento Escolar.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da 
Educação para a expedição do ato autorizatório 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, 22 de junho de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Vice - Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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