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PARECER CEE/CEMEP Nº 208/15                 APROVADO EM 22/06/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL DR. MARINS ALVES DE CAMARGO 
– ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO: PARANAVAÍ

ASSUNTO: Pedido de autorização para funcionamento do Curso Técnico em 
Design  de  Interiores  –  Eixo  Tecnológico:  Produção  Cultural  e 
Design, subsequente ao Ensino Médio.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO
      

1. Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício nº 
630/15-SUED/SEED, de 27/05/15, encaminha a este Conselho o expediente 
protocolado  no  NRE  de  Paranavaí,  em  08/12/14,  de  interesse  do  Colégio 
Estadual  Dr.  Marins  Alves  de  Camargo  –  Ensino  Fundamental,  Médio  e 
Profissional,  do  município  de  Paranavaí  que,  por  sua  direção,  solicita  a 
autorização para funcionamento do Curso Técnico em  Design de Interiores – 
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design, subsequente ao Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Dr.  Marins  Alves  de  Camargo  – 
Ensino Fundamental,  Médio e Profissional localizado na Rua Bahia,  nº 955, 
Centro,  do  município  de  Paranavaí,  é  mantido  pelo  Governo do  Estado  do 
Paraná.

A instituição de ensino obteve o credenciamento para a 
oferta  da  Educação  Básica,  pela  Resolução  Secretarial  nº  7804/12,  de 
19/12/12, pelo prazo de 05 anos, a partir da publicação em DOE, de 21/01/13 a 
21/01/18.
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1.2 Plano de Curso

Dados Gerais do Curso (fl. 225)

Curso: Técnico em Design de Interiores
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Carga horária: 833 horas 
Regime de funcionamento: 2ª a 6ª feira, período noturno
Regime de matrícula: semestral
Número de vagas: 35 alunos por turma
Período de integralização do curso: mínimo 02 semestres 
letivos e máximo 10 semestres letivos
Requisito de acesso: conclusão do Ensino Médio
Modalidade de oferta: presencial,  subsequente ao Ensino 
Médio

Perfil Profissional (fl. 151)

O Técnico de Design de Interiores detém conhecimentos científicos e 
tecnológicos  que  lhe  permitem  atuar  de  forma  consciente  na 
sociedade  e  no  mundo  do  trabalho.  Participa  na  elaboração  e 
execução  de  projetos  de  interiores  de  espaços  residenciais, 
comerciais, vitrines e exposições. Desenvolve esboços, perspectivas 
e desenhos de acordo com as normas técnicas. Planeja e organiza 
espaço,  identificando  elementos  básicos  para  a  concepção  do 
projeto.  Representa  os  elementos  de  projeto  no  espaço, 
bidimensional  e  tridimensional,  aplicando  os  métodos  de 
representação gráfica.
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Matriz Curricular (fl. 224)
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1.3 Comissão de Verificação (fl. 163)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato 
Administrativo nº 270/14, de 09/12/14, do NRE de Paranavaí, integrada pelos 
técnicos  pedagógicos:  Rute  Izabel  Moreira  Pinheiro,  licenciada  em História, 
Oriana  Carvalho  de  Almeida  Kulevicz,  Assistente  Social;  Paulo  Alves  de 
Almeida Júnior, bacharel em Engenharia Civil e como perito Nelson Gomes de 
Oliveira,  bacharel  em Arquitetura  e  Urbanismo,  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.  182,  o Termo de Responsabilidade emitido 
pela Chefia do NRE de Paranavaí,  de 11/12/14, 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 Parecer CEF/SEED

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº 
588/15-DET/SEED,  manifesta  parecer  favorável  à  autorização  para 
funcionamento do curso. 

1.5 Parecer DET/SEED

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº 
74/15-DET/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  Design de Interiores – Eixo Tecnológico: Produção Cultural 
e Design, 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. O Colégio  mantém convênios de 
cooperação técnica com: Construtora Recife; Construtora Abreu & Picolli Ltda; 
ENGEPEC – Engenharia e Obras Ltda. 
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A  referida  Comissão  manifesta  parecer  favorável  à 
autorização de funcionamento do curso.

A Coordenadoria de Projetos COP/DEPO - Assessoria do 
Corpo de Bombeiros da PMPR, informa que todas as escolas   deverão   sofrer 
intervenções  para  adequação  de  suas  unidades,  prevendo  numa  primeira 
etapa  a  regularização  das  vias  de  abandono,  instalação  de  extintores  de 
incêndio, iluminação e sinalização de emergência. Tão logo a unidade escolar 
cumpra os requisitos estipulados na primeira etapa do programa, será emitido o 
Certificado de Conformidade.

II – VOTO DA RELATORA

Face ao  exposto,  somos favoráveis  à  autorização  para 
funcionamento do Curso Técnico em Design de Interiores – Eixo Tecnológico: 
Produção Cultural e Design, subsequente ao Ensino Médio, carga horária 833 
horas,  regime de  matrícula  semestral,  período  mínimo de  integralização  do 
curso  de  02  semestres  letivos,  35  vagas por  turma,  presencial,  do  Colégio 
Estadual  Dr.  Marins  Alves  de  Camargo  –  Ensino  Fundamental,  Médio  e 
Profissional, do município de Paranavaí, mantido pelo Governo do Estado do 
Paraná, a partir da data de publicação do ato autorizatório, pelo prazo de  um 
ano, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir:

 a)  as  condições  sanitárias  e  de  segurança  para  o 
funcionamento da instituição de ensino e o desenvolvimento das atividades 
escolares.

b) a  formação  pedagógica  da  coordenação  e  dos 
docentes do curso que não possuem licenciatura.

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;

b)  incorporar  os  procedimentos  didático-pedagógicos 
apresentados no Plano de Curso ao Regimento Escolar.

Encaminhamos:
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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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