
PROCESSO N° 544/15                      PROTOCOLO Nº 13.138.459-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 275/15                 APROVADO EM 28/07/15

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

INTERESSADO: CENTRO  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL
PEDRO BOREATTO NETO 

MUNICÍPIO: CASCAVEL

ASSUNTO: Pedido de autorização para funcionamento do Curso Técnico em
Móveis  – Eixo Tecnológico:  Produção Industrial, subsequente ao
Ensino Médio.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I – RELATÓRIO
      

1. Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício nº
781/15 - SUED/SEED, de 23/06/15, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado  no  NRE  de Cascavel  em  31/03/14,  de  interesse  do  Centro
Estadual  de  Educação  Profissional  Pedro  Boreatto  Neto, do  município  de
Cascavel que, por sua direção, solicita a autorização para funcionamento do
Curso  Técnico  em  Móveis –  Eixo  Tecnológico:  Produção  Industrial,
subsequente ao Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Centro  Estadual  de  Educação  Profissional  Pedro
Boreatto Neto,  localizado na Rua Natal, nº  2800,  Jardim Cristal, do município
de Cascavel, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. 

A  instituição  de  ensino  obteve  a  renovação  do
credenciamento para a oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio pela Resolução Secretarial nº 6061/11, de 26/12/11, pelo prazo de
05 anos, a partir do início do ano de 2011 até o final do ano de 2015.

1.2 Plano de Curso

Dados Gerais do Curso (fl. 43) 

Curso: Técnico em Móveis
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
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Carga horária:  1.200 horas,  mais 133 horas de Estágio
Profissional Supervisionado, totalizando 1.333 horas
Regime de funcionamento: 2ª a 6ª feira, períodos: manhã,
tarde e noite
Regime de matrícula: semestral
Número de vagas: 35 alunos por turma
Período de integralização do curso: mínimo 03 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. 43)

O Técnico em Móveis detêm conhecimentos científicos e tecnológicos
que  lhe  permitem  atuar  de  forma  consciente  na  sociedade  e  no
mundo do trabalho. Desenha e executa a fabricação de componentes
de  móveis  e  esquadrias  a  partir  de  projetos.  Participa  do
planejamento e supervisão de produção moveleira. Projeta melhorias
e  coordena  tecnicamente  o  processo  de  produção.  Executa
manutenção em produtos moveleiros.

Certificação (fl. 168)

O  aluno,  ao  concluir  o  Curso  Técnico  em  Móveis conforme
organização curricular aprovada, receberá o Diploma de Técnico em
Móveis.
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Matriz Curricular (fl. 95)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 321)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº  269/14, de  05/11/14, do NRE  de  Cascavel, integrada pelos
técnicos  pedagógicos:  Marcelo  Arenas,  bacharel  em  Turismo  e  Hotelaria;
Francisca Tereza Orsi, licenciada em Estudos Sociais/habilitação História; Julia
Ieda Borges Tatim, licenciada em Letras e como perito Alberto Gerardo Garcia,
graduado em  Arquitetura e especialista em Arquitetura: Projeto e Concepção
do  Espaço Construído, 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. 
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1.4 Parecer DET/SEED

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
130/15 – 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  Móveis -  Eixo  Tecnológico:  Produção  Industrial,
subsequente ao Ensino Médio.

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório
circunstanciado,  que  a  instituição  de  ensino  apresenta  condições  de
infraestrutura,  recursos  humanos  devidamente  habilitados,  recursos
pedagógicos  e  materiais  condizentes  com  a  proposta  pedagógica  e que
atendem ao plano de curso. Informa ainda, que a instituição mantém convênios
de cooperação técnica com:  Compumaq Informática, Faculdade de Ciências
Sociais Aplicadas de Cascavel – UNIVEL, Mazutti  Construções Ltda, Móveis
Acapulco,  Bresolin  Indústria  e  Comércio  de  Madeiras  Ltda  e  Artesã  de
Cascavel Móveis e Decorações Ltda.  A referida Comissão manifesta parecer
favorável à autorização de funcionamento do curso.

Consta à fl. 309, declaração que a instituição de ensino
apresentou os documentos exigidos para a inserção no Programa Brigadas
Escolares – Defesa Civil e à fl. 311, o protocolo de solicitação de Vistoria da
Vigilância Sanitária nº 48269, de 29/10/14, já com o processo em trâmite.

Constata-se  falhas na sequência numérica da paginação
do processo, que não interferiu na análise do mesmo.

II – VOTO DO RELATOR

Face ao exposto,  somos favoráveis  à  autorização para
funcionamento  do Curso Técnico em  Móveis  –  Eixo  Tecnológico:  Produção
Industrial, subsequente ao Ensino Médio, carga horária 1.200 horas, mais 133
horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando, 1.333 horas, regime
de  matrícula  semestral,  período  mínimo  de  integralização  do  curso  de  03
semestres  letivos,  35 vagas  por  turma,  presencial,  do  Centro  Estadual  de
Educação Profissional Pedro Boreatto Neto, do município de Cascavel, mantido
pelo  Governo do Estado do Paraná, 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.
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A mantenedora deverá garantir:

a) a infraestrutura adequada e as condições sanitárias e
de segurança, necessárias 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;

c)  solicitar  de imediato a renovação do credenciamento
para  a  oferta  de  cursos da Educação Profissional  Técnica  de Nível  Médio,
considerando que o prazo esgotar-se-á ao final do ano de 2015.

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 do Relator, por unanimidade.

                             Curitiba, 28 de julho de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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