
PROCESSO Nº 552/15                         PROTOCOLO Nº 12.187.807-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 311/15    APROVADO EM  30/07/15

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FUTURA

MUNICÍPIO: GUARAPUAVA

ASSUNTO:  Pedido  de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Transações Imobiliárias  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão e Negócios,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, e de alteração
do Plano do Curso aprovado pelo Parecer CEEPR nº 915/08, para
fins de cessação

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS 

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  813/15-
SUED/SEED,  de  26/06/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE de Guarapuava, em 23/10/13, de interesse do Centro de
Educação  Profissional  Futura,  do  município  de  Guarapuava  que,  por  sua
direção,  solicita  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Transações Imobiliárias – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente
e/ou concomitante ao Ensino Médio e  alteração do Plano do Curso aprovado
pelo Parecer CEEPR nº 915/08, para fins de cessação. 
                         

A  instituição  de  ensino  obteve  a  renovação  do
credenciamento para ofertar cursos da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio pela Resolução Secretarial nº 1595/15, de 22/06/15, pelo prazo de dez
anos, a partir de 15/03/15 até 15/03/25.  

O  Curso  Técnico  em  Transações  Imobiliárias  –  Eixo
Tecnológico:  Gestão e  Negócios,  subsequente  e/ou concomitante  ao Ensino
Médio  foi  reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº  5804/08,  de  16/12/08,
pelo prazo de cinco anos,  a  partir  da data da Resolução,  de 16/12/08  até
16/12/13. 

1.1 Dados Gerais do Curso (fl. 365)

Curso: Técnico em Transações Imobiliárias
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
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Regime de funcionamento: 2ª a 6ª feira, período da manhã
e/ou noturno e eventualmente aos sábados 
Regime de matrícula: modular
Carga  horária:  880  horas,  mais  130  horas  de  Estágio
Profissional Supervisionado, totalizando 930 horas
Período de integralização do curso: mínimo de 200 dias
letivos e máximo de cinco anos
Número de vagas: 30 vagas por turma
Requisitos de acesso: estar cursando a 2ª ou 3ª série do
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 (fl. 138)
  
   De:

Captador de Imóveis:

O Captador de Imóveis atuará de forma participativa ou empregatícia,
na realização  de  vistorias  e  avaliações de  imóveis,  respeitando  os
valores sociais, morais e éticos.

Auxiliar de Administração Imobiliária:

O Auxiliar de administração Imobiliária, atuará de forma participativa
ou empregatícia, na realização de vistorias e avaliações de imóveis e
na  administração  de  bens  e  condomínios,  respeitando  os  valores
sociais, morais e éticos.

Assistente em Transações Imobiliárias:

O assistente em Transações Imobiliárias, atuará de forma participativa
ou empregatícia, no planejamento de loteamentos, administração de
bens imóveis e condomínios, na realização de vistorias, respeitando
os valores sociais, morais e éticos.

Técnico em Transações Imobiliárias:

O  Técnico  em Transações  Imobiliárias  atuará  de  forma  autônoma,
participativa  ou  empregatícia,  bem  como  no  planejamento  e  na
execução  de  loteamentos,  administração  de  bens  imóveis  e
condomínios,  na  realização  de  vistorias  e  avaliações  de  imóveis
auxiliando na solução de litígios judiciais mediante o assessoramento
em feitos na qualidade de perito, podendo ser tanto designado pelas
partes como pelo juiz do feito. Exercendo ainda a intermediação na
compra,  venda,  permuta  e  locação  de  imóveis  de  forma  eficaz,
respeitando os valores sociais, morais e éticos.
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    Para:

  Captador de Imóveis:

O Captador de Imóveis atuará de forma participativa ou empregatícia,
na realização  de  vistorias  e  avaliações de  imóveis,  respeitando  os
valores sociais, morais e éticos.

   Auxiliar de Administração Imobiliária:

O Auxiliar de administração Imobiliária, atuará de forma participativa
ou empregatícia, na realização de vistorias e avaliações de imóveis e
na  administração  de  bens  e  condomínios,  respeitando  os  valores
sociais, morais e éticos.

Assistente em Transações Imobiliárias:

O assistente em Transações Imobiliárias, atuará de forma participativa
ou empregatícia, no planejamento de loteamentos, administração de
bens imóveis e condomínios, na realização de vistorias, respeitando
os valores sociais, morais e éticos.

Técnico em Transações Imobiliárias:

Assessora ações de compra, venda e locação de imóveis. Registra as
avaliações de transações imobiliárias. Orienta registro e transferência
de  imóveis  junto  aos  órgãos  competentes.  Inscreve  imóveis  no
cadastro da imobiliária, apresenta os imóveis aos clientes potenciais e
orienta investimentos na atividade. Identifica e aplica os parâmetros de
uso e ocupação para lotes urbanos. Lê e interpreta projetos e mapas.
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1.3 Matriz Curricular (fl. 159)
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1.4 Certificação (fl. 260)

Ao  aluno  que  concluir  com  exito  o  Módulo  I,  será  conferido  o
certificado de Qualificação Profissional de Captador de Imóveis. 
Ao  aluno  que  concluir  com  exito  o  Módulo  II,  será  conferido  o
certificado de Qualificação Profissional  de Auxiliar  de Administração
Imobiliária. 
Ao aluno que concluir com exito os Módulos I, II e III, será conferido o
certificado de Qualificação Profissional de Assistente em Transações
Imobiliárias. 
Ao aluno que concluir com exito os Módulos I, II, III, IV e comprovar a
conclusão do Ensino Médio, será conferido o diploma de Técnico em
Transações Imobiliárias. 

1.5 Articulação com o Setor Produtivo

A instituição de ensino mantém convênios com:

Eugênio Pereira de Couto – CRECI/PR F14573
Kaneko Imóveis

   Os termos de convênio estão anexados às fls. 369 a 373.

   1.6 Relatório de Autoavaliação do Curso (fl. 393)
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1.7 Coordenação de Curso (fl. 76)

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO

Gilson Francisco Araude Tecnólogo em Negócios Imobiliários Coordenação de Curso
Coordenação de Estágio
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1.8 Comissão de Verificação (fl. 320)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº  392/13,  de  16/12/13,   do   NRE de Guarapuava,  integrada
pelos  técnicos  pedagógicos:  Henry  Gasparotto  Pedroso,  licenciado  em
Ciências;  Franciele  Weber  Hykavei,  bacharel  em  Secretariado  Executivo;
Marilene Monteiro, licenciada em Pedagogia e como perita Zoraide Terezinha
Nogueira de Almeida, tecnóloga em Negócios Imobiliários, emitiu laudo técnico
favorável à renovação do reconhecimento do curso, para fins de cessação

1.9 Parecer DET/SEED (fl.427 )

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
136/15  -  DET/SEED,  encaminha  ao  CEE/PR  o  processo  de  renovação  do
reconhecimento do curso,  para fins de cessação.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do
Curso  Técnico  em  Transações  Imobiliárias  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e
Negócios, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e de alteração do
Plano  do  Curso  aprovado  pelo  Parecer  CEEPR  nº  915/08,  para  fins  de
cessação.

A  Chefia do NRE de Guarapuava informa às fls. 405 a
407,  que  os  Relatórios  Finais  encontram-se  em  ordem  e  disponíveis  na
Documentação  Escolar  daquele  NRE  e  arquivados  no  módulo  Marfin,
devidamente validados pela CDE/SEED.

Da análise do processo constata-se que o corpo  docente
possui habilitação para ministrar as disciplinas indicadas.

  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.

 À fl. 404, a direção solicita a cessação do Curso Técnico
em Transações Imobiliárias, a partir de 16/03/15, uma vez que não foi ofertada
mais turmas desde a referida data.

A direção informa à fl. 424, que a solicitação de renovação
do reconhecimento do referido curso para fins de cessação, ficou arquivado na
instituição de ensino,  aguardando  a  finalização da Comissão  de  Verificação
Especial.

CM - IK 7



PROCESSO Nº 552/15

 II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Transações Imobiliárias – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente
e/ou concomitante ao Ensino Médio, regime de matrícula modular, carga horária
de  800  horas,  mais  130  horas  de  Estágio  Profissional  Supervisionado,
totalizando 930 horas, período mínimo de integralização do curso de 200 dias
letivos, 30 vagas, presencial,  do Centro de Educação Profissional Futura, do
município de Guarapuava, mantido por Futura Educação Profissional Ltda, a
partir 16/12/13, exclusivamente, para fins de cessação;

 b) à alteração do Plano do Curso de acordo com o contido
neste Parecer.

 A  instituição  de  ensino  deverá  tomar  as  devidas
providências quanto ao registro  on line  no SISTEC–Sistema de Informação e
Supervisão de Educação Profissional e Tecnológica para o curso.

  Encaminhamos:

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

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

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

                         
   Curitiba, 30 de julho de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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