
PROCESSO N° 100/15                                PROTOCOLO Nº 12.083.786-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 327/15           APROVADO EM 24/08/15

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL UNIFAMMATEC

MUNICÍPIO: MARINGÁ

ASSUNTO:  Pedido de credenciamento da instituição de ensino para oferta da
educação a distância e autorização para funcionamento do Curso
Técnico  em  Administração  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e
Negócios,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  a
distância.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO

      1- Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício nº
0143/15 - SUED/SEED, de 18/02/15, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de Maringá,   em 16/09/13,  de interesse do Centro  de
Educação Profissional UNIFAMMATEC, do município de Maringá que, pela sua
representante legal,  solicita  credenciamento da instituição de ensino para a
oferta da educação a distância e autorização para funcionamento do Curso
Técnico  em  Administração  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, a distância.

O processo foi convertido em diligência, pela relatora, em
24/03/15, para a instituição de ensino apresentar: alterações no Plano de Curso
sobre a carga horária, conforme a Resolução CNE/CEB nº 01, de 05/12/14;
adendo ao Regimento Escolar referente às alterações do Plano de Curso e
listagem de tutores  para o atendimento presencial.  Devendo a Comissão de
Verificação do Núcleo Regional de Educação de Maringá encaminhar relatório
complementar quanto à análise do material didático de todas as disciplinas da
Matriz Curricular. O protocolado retornou a este CEE em 17/07/15, pelo ofício
nº 0970/15, de 16/07/15, com atendimento às solicitações.

MS 1



PROCESSO N° 100/15 

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Centro  de  Educação  Profissional  UNIFAMMATEC,
localizado  na  Avenida  Mauá,  nº  2854,  Centro,  do  município  de  Maringá,  é
mantido pela UNIFAMMA – União de Faculdades Metropolitanas de Maringá
Ltda.  Obteve o  credenciamento para  a  oferta da Educação Técnica de Nível
Médio, presencial, pela  Resolução Secretarial nº  4438/13, de  30/09/13, pelo
prazo de 05 (cinco) anos,  a partir  da publicação em DOE, de 02/10/13 até
02/10/18, de acordo com a Deliberação CEE/PR nº 02/10 (fls. 06 e 764).

Embora  o  processo  tenha  sido  protocolado  no  Núcleo
Regional de Educação de Maringá  em 16/09/13 somente deu entrada neste
Conselho Estadual de Educação em 20/02/15, sendo distribuído à relatoria em
23/03/15.

  1.1.1 Experiência em Educação

                             Há no processo relação de cursos presenciais autorizados
da  instituição  de  ensino,  fls.  487  e  763,   a  saber:  Cursos  Técnicos  em
Administração, Produção de Moda, Design de Interiores e Computação Gráfica.
À  folha  488  foram apresentados  outros  cursos  que  estão  em processo  de
autorização,  além de 13 (treze) cursos de Graduação (fl. 694).

 Da  documentação  apresentada:  CNPJ  sob  o  nº
03.125.509/0001-59 (fl. 23), Laudo do Corpo de Bombeiros (fl. 452), Alvará de
Licença da Prefeitura Municipal de Maringá (fl. 451); Licença Sanitária (fl. 453),
planta baixa (fl. 76), Contrato de Locação do Imóvel (fl. 65). 

 As  informações  sobre  a  capacidade  financeiro  –
administrativa, condições fiscal e parafiscal estão demonstradas às folhas 25 a
56.

        O Plano de Desenvolvimento Escolar está anexado às
folhas 479 a 493.
                        A Proposta Pedagógica/Plano de Curso e o  adendo de
alteração do Regimento Escolar constam às folhas 120, 433 e 495.

                         Consta à folha 114  do protocolado informação sobre a
formação continuada dos professores.

  
1.2  Justificativa  da  instituição  para  ofertar  o  curso

Técnico em Administração, a distância: 

[...]
No modelo atual de empresa, sabemos que uma boa administração é
fundamental.  Em  períodos  anteriores  a  presente  crise  econômica
mundial, a situação dos empregados era mais confortável, pois existia
um equilíbrio que estabilizava mais o emprego, não ficando tão
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 evidente a necessidade de um bom gerenciamento ou administração
do trabalho.
[...] 
Frente a globalização, a utilização dos recursos disponibilizados pelas
novas tecnologias da educação e da comunicação é indispensável ao
meio  acadêmico.  Desta  forma,  a  oferta  de  cursos  técnicos  na
modalidade  de  educação  a  distância  vem  a  suprir  em  todos  os
campos  as  necessidades,  tanto  do  aluno,  como  do  mercado  de
trabalho.
Na modalidade de Educação a Distância, o aluno tem a possibilidade
de administrar seu tempo, organizar seus estudos e realizar as suas
atividades  no  tempo  que  tem  disponível.  Frente  a  estas
peculiaridades,  essa  modalidade  de ensino  desenvolve  nos  alunos
aspectos de pró-atividade e autonomia,  tanto  em seu processo de
ensino-aprendizagem,  como em sua vida  pessoal  e  profissional.  O
aluno  formado  por  meio  de  curso  Técnico  em  Administração  na
modalidade EaD, além de atender às demandas específicas de seu
ramo de trabalho, terá  o domínio das ferramentas de trabalho mais
utilizadas no século XXI.
Considerando as necessidades da comunidade local,  representada
aqui  por  alunos  e  alunas  sentiu-se  a  urgência  da  implantação  de
Educação Profissional subsequente ao Ensino Médio na modalidade
EaD, o que vem ao encontro às expectativas desta comunidade.[...] E
é com base  na falta  de  expectativa  de preparo  para o  mundo do
trabalho que vemos a necessidade de implantação do Ensino Técnico
Profissional, uma vez que a renda familiar não permite à maioria dos
nossos alunos o ingresso em cursos de graduação, o que resulta em
uma  baixa  estima,  desmotivação  e  descontentamento.[...]  A
mantenedora UNIFAMMA é  uma referência para esta comunidade
desde o ano de 2000.  Esta  já  se  apresenta  organizada  com uma
infraestrutura, recursos materiais, docentes qualificados e entre outras
especificações necessárias a uma instituição de Ensino. [...](fls. 121 e
122).

                                
1.3 Corpo Técnico Administrativo (fls. 645 e 699)

Nome Formação Função

Adriana Garcia - Licenciada em Pedagogia - Direção Geral

Luciane  Aparecida  Vieira
Sarmento Buski

-Licenciada em Letras - Secretária

Daiane Letícia Boiago - Licenciada em Pedagogia - Pedagoga

Adriana dos Santos Souza - Licenciada em Letras
-Especialização  em  Tutoria  em
Educação a Distância

- Coordenadora EaD

Thiago Silva Prado - Bacharel em Administração 
-  Curso de Formação de Tutores e
Ações em EaD

-  Coordenador  de
Curso
-  Coordenador  de
Estágio não obrigatório
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PROCESSO N° 100/15 
1.4 Dados Gerais do Curso (fls. 108 e 754)

Curso: Técnico em Administração
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Carga horária total do curso: 1017 horas
      Carga horária presencial: 204 horas
     Carga horária  a distância: 813 horas
Regime de funcionamento: de segunda a sexta-feira, nos
períodos  da  manhã,  tarde  e  noite,  sendo  quatro  aulas
presenciais semanais, no período noturno, com aulas de
50 minutos
Regime de matrícula: modular 
Número de vagas anuais: 250 vagas 
Número de alunos por tutor: 50 alunos
Período de integralização do curso:  mínimo 12 meses e
máximo  de 48 meses
Requisitos de acesso: 

• na forma concomitante - estar cursando a  3ª série
do Ensino Médio 

• na  forma  subsequente  –  ter  concluído  o  Ensino
Médio

Modalidade  de  oferta:  a  distância,  subsequente  e/ou
concomitante ao Ensino Médio

 1.5 Perfil Profissional  (fl. 126)

Executa  as  funções  de  apoio  administrativo:  protocolo  e  arquivo,
confecção e expedição de documentos administrativos e controle de
estoques.  Opera  sistemas  de  informações  gerenciais  de  pessoal  e
material.  Utiliza  ferramentas da informática básica,  como suporte às
operações organizacionais.

1.6 Articulação com o Setor Produtivo

A instituição de ensino mantém convênios  com: 

-   Caramuru Materiais para Construção Ltda.
-   SFM Indústria Textil Ltda
– Recco Recco e Cia Ltda
– FB Comércio de Insumos e Implementos Agrícolas Ltda
– Terceira  Circunscrição  de  Registro  de  Imóveis  de

Maringá
– Cooperativa  de  Trabalho  dos  Profissionais  de

Agronomia Ltda
– Degradê – Estamparia Têxtil Ltda

Os termos de convênio estão anexados às fls. 162 a 179 e
598 a 608.
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 1.7 Certificação (fl. 207)
Diploma:  O  aluno  ao  concluir  o  curso  Técnico  em  Administração,
conforme organização curricular aprovada e comprovar a conclusão do
Ensino  Médio  ou  equivalente,  receberá  o  diploma  de  Técnico  em
Administração.

1.8 Organização Curricular
 Matriz Curricular (fl. 755)
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1.9 Comissão de Verificação

A  Comissão  de  Verificação,  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 439/14,  de 22/10/14, do NRE de Maringá, integrada pelos
técnicos pedagógicos: Daniela Alessandra Rufato Figueiredo - bacharelado em
Ciências Econômicas,   Lindicéia Batista F. Lopes - licenciada em Pedagogia,
Maria Dolores Lopes – licenciada em Educação Física  e como perito Eduardo
Senedeze  Lemes  -  bacharelado  em  Administração  e  Gabriela  de  Angelis
Barros – licenciada em Pedagogia e Especialização em Educação a Distância,
emitiu  o  laudo  técnico  favorável  ao  credenciamento  e  autorização  para
funcionamento do curso (fls. 687 a 707). 

Do relatório  circunstanciado da Comissão de Verificação
cabe destacar (fls. 694 a 706): 

                                   [...]
                                        2- Infraestrutura física

No que se refere à infraestrutura física geral da instituição de ensino,
o   terreno  é  de  13.108m2  com  área  construída  de  8.088m2,
constituindo ao todo um total de 50 salas  de aula. Trata-se de uma
construção térrea, de fácil acesso e com rampas de acessibilidade.
Para  atendimento  aos  cursos  técnicos  a  instituição  apresenta  no
campos I  ambientes administrativos,  pedagógico  e virtual,  espaços
os  quais  apresentam-se  com  boas  condições  de  iluminação  e
ventilação, sendo estes devidamente organizados e limpos.[...]

Os espaços pedagógicos apresentam 23 salas de aula de 62m2 cada,
com capacidade para 50 alunos cada [...] O espaço conta  também
com  05 salas de aula para momentos presenciais do curso em
EaD de 62m2  , como capacidade de 50 alunos [...]. Há uma sala de
tutoria de 50m2  ,  equipada com 10 computadores completos.[...]  A
instituição  conta  também  com  um  total  de  04  laboratórios  de
informática  com  118m2  cada  um,  sendo  que  02  laboratórios  de
informática  serão utilizados pelos professores e alunos dos cursos
técnicos. Cada laboratório possui 50 computadores completos [...]. Há
também 01 laboratório de comunicação com 65m2, equipado com
20 computadores completos, 20 fones de ouvido, 10 lupas [...]
Há  também  01 laboratório  de  TV/stúdio  de  gravação  e  ilha  de
edição[...].  A  instituição  conta  também  com  01  Núcleo  de
Processamento de Dados (  NPD) equipado com 7 computadores
completos[..].  A  instituição  conta  ainda  com  02  auditórios
climatizados, sendo um localizado no Campus I com capacidade para
150 pessoas; outro no Campus II cuja capacidade é de 800 pessoas.
Há também 01 sala de reprodução de materiais de 49m2  [...]. Outro
espaço pedagógico muito importante é a biblioteca com uma área de
900m2 para o acervo geral de pesquisas, organizado em estantes com
um amplo e atualizado acervo[...]. Na biblioteca há salas  conjugadas,
em  cabines para estudos  individuais e salas de estudo em grupo;
possui,  também,  computadores   com  acesso  à  rede  mundial  de
computadores para pesquisas mais pontuais.[...]   Conta ainda com
um sistema informatizado de busca e acesso a livros e periódicos. O
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 acervo específico do curso Técnico em Administração é um total de
68 obras.
O  ambiente  Virtual  de  Aprendizagem   do  Centro  de  Educação
Profissional   UNIFAMMATEC  apresenta-se  permitindo  navegação
pela Plataforma Moodle, com um sistema que disponibiliza registro,
permanência, desenvolvimento das atividades, com acesso ao guia
do aluno, à matriz curricular do curso, materiais  didáticos, atividades,
fórum tira dúvidas, biblioteca virtual e avaliação.

Materiais didático-pedagógicos

A  Comissão  verificou   também  que,  além  dos  equipamentos  de
comunicação,  gravação, e edição de aulas, a instituição de ensino
conta  com  materiais  didático-pedagógicos  como  projetores
multimídia,  tripés  de  iluminação  e  luzes,  filmadoras  profissionais,
mesas de som, caixas de som amplificadas, microfones e aparelhos
de DVDs. Acrescenta-se aqui também  o acervo bibliográfico impresso
específico para o curso Técnico em Administração já supracitado e,  o
material  didático  virtual  apresentado  no  ambiente  virtual  de
aprendizagem.
[...] 
Estágio  não-obrigatório,  o  estágio  é  um  instrumento  que
proporciona ao aluno o contato com a realidade no qual  o mesmo
atuará. É  parte  integrante do processo de formação inicial constitui-
se como espaço, por excelência, da relação dialética entre teoria e
prática. Para o curso Técnico em Administração a oferta  do estágio é
não obrigatório, no entanto, para que o aluno tenha contato tanto com
a teoria quanto à prática, a escola irá propor e estabelecer parcerias
com empresas para oportunizar aos educandos a prática necessárias
a vivência profissional,  por meio de práticas pedagógicas e estágio
profissional.
[...]
Práticas  pedagógicas:  A  instituição  propõe  aos  alunos  práticas
pedagógicas, com o objetivo  de fortalecer a teoria  apresentada no
curso. Dentre as atividades  estão: palestras, contemplando diversos
temas  voltados para a empregabilidade  e o mercado profissional e
visitas  técnicas aos setores produtivos da região. [...]

Critérios de avaliação da aprendizagem para  aprovação será  nota
7,0,  frequência  mínima  de  75%  e  garante  a  efetividade   da
recuperação  de  conteúdos para  momentos  presenciais  e  não-
presenciais.  O  controle  de  frequência  na  modalidade  a  distância
ocorre em formato diferente do presencial, por conta da  dinâmica e
especialidade própria  dessa modalidade. Portanto, a frequência do
aluno será computada na participação das discussões  contidas nos
fóruns  de  discussão  (registro  AVA),  nas  atividades  que  ocorrerão
presencialmente,  inclusive  na  avaliação  presencial  (com  grifo  no
original).

Corpo docente

 O corpo docente do curso, é constituído por profissionais habilitados
conforme relação documental  no processo em poder desse núcleo
Regional  de Educação.  Dois professores  possuem Especialização
concluída  em EaD e, os demais estão com especialização em
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 andamento para EaD para atuar no curso técnico na modalidade a
distância. A Direção da instituição de ensino destaca que todos  os
docentes  relacionados possuem curso de qualificação em EaD de
120 horas organizado e ofertado pela instituição de ensino. [...]
Isto  posto,  a  Comissão  de  Verificação  constata  a  existência  de
condições  institucionais,  de  estrutura  física,  recursos  humanos  e
pedagógicos,  e  de  trabalho  pedagógico  realizado  com  base  no
Projeto  Político-Pedagógico para a obtenção do Credenciamento da
instituição  de  ensino  para  a  oferta  de  Educação  a  Distância  e
Autorização  de  Funcionamento  do  Curso  Técnico  em
Administração[...] ( fls. 687 a 703).

 a) Laudo Técnico do Perito (fl. 704)

[...]
Foi possível verificar que o prédio possui acessibilidade aos portadores
de necessidades especiais, contando com rampas de acesso às salas
de aulas, biblioteca e laboratório de informática, permitindo a todos os
alunos possibilidade de acesso a estes espaços.
 
O  Plano  de  Curso  e  a  Proposta  Pedagógica  estão  condizentes,
favorecendo o  desenvolvimento   pedagógico.  A  matriz  curricular  do
curso foi analisada por mim e, as  solicitações feitas foram acatadas,
ocorrendo as adequações necessárias [...]

Sendo  assim,  sou  de  Parecer  favorável  à  concessão  de
credenciamento da instituição para a oferta  de Educação a Distância e
autorização de funcionamento do curso Técnico em Administração –
Eixo  Tecnológico  :  Gestão  e  Negócios,  na  forma  subsequente  ao
Ensino Médio, na modalidade a Distância. 

b)  Laudo da Perita em EaD (fl. 705)

[...]

A  instituição  de  ensino  apresentou  e  permitiu-me  acesso  e
navegação  pelo  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  –  AVA,
mediante   Plataforma  Moodle,  constatando-se  a  existência  de
ferramentas  pedagógicas  disponíveis  aos  futuros  cursistas.  A
plataforma  possui registro de permanência, postagem de atividades e
faz uso de cores estimulantes  à ampliação da aprendizagem. Alguns
conteúdos mínimos foram inseridos na página inicial. A navegação é
simples, bem direcionada e de fácil acesso e entendimento.

Segundo o mantenedor, o material didático será disponibilizado na
Plataforma Moodle nos módulos das respectivas disciplinas. Na
página inicial  consta  o  Fórum de Notícias,  o  Fórum Social,  a
biblioteca  Virtual do Curso, o Acervo Bibliográfico do curso, o
Projeto Político-Pedagógico, o Manual do aluno, a Matriz Curricular
e o Ementário. Os conteúdos estão divididos em sete módulos, onde
constam o Material Didático da disciplina, o Fórum e a atividade  On
line.
[...]
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Verifiquei que as ferramentas disponibilizadas na Plataforma  Moodle
favorecem  a  autonomia  do  cursista  em  busca  de  novas
aprendizagens.  Sendo  assim,  sou  favorável   à  concessão  do
credenciamento e autorização para funcionamento  do curso Técnico
em Administração,  Eixo  Tecnológico:  Gestão e Negócios,  na forma
concomitante/subsequente  ao  Ensino  Médio,  na  modalidade  a
Distância (sem grifo no original).

   
 1.10 Parecer DET/SEED 

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
397/14–DET/SEED,  é favorável ao credenciamento e autorização para funcio-
namento do curso.       
 

Consta  à  fl.  707  o  Termo de  Responsabilidade  exarado
pelo NRE de Maringá, de 03/12/14, que ratifica as informações contidas no
relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  comprometendo-se  a
zelar pelo cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e
demais atos normativos vigentes no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  credenciamento  da  instituição  de
ensino  para  a  oferta  de   educação  a  distância  e  de  autorização  para
funcionamento  do  Curso  Técnico  em  Administração  –  Eixo  Tecnológico:
Gestão  e  Negócios,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  a
distância, do Centro de Educação Profissional UNIFAMMATEC, do município
de Maringá.

Cabe  observar  que houve  equívoco  na  paginação  do
processo, com duplicidade das folhas 479 a 488, porém não prejudica a análise
dos autos.

Embora  o  processo  tenha  sido  protocolado  no  Núcleo
Regional de Educação de Maringá em 16/09/13, sob a égide da Deliberação nº
02/10  -  CEE/PR,   a  Comissão  de  Verificação  realizou  a  visita  in  loco em
02/12/14 quando da vigência da Deliberação nº 03/13 - CEE/PR, anexando,
assim, o Termo de Responsabilidade assinado pela chefia do NRE de Maringá.

 
Tendo em vista as Certidões Positivas às fls. 29, 37, 44, 48

e 49,  o  Núcleo Jurídico da Administração/SEED relata  que a  instituição de
ensino apensou certidões explicativas, conforme fls. 30 a 33, 38 a 42, 45 e 50 a
52 e declara que entende não existir óbice legal para o prosseguimento do feito
(fl. 714).
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A  instituição  de  ensino  relata  que  atenderá  às
necessidades  físicas  e  pedagógicas  dos educandos com deficiências,  bem
como o perito ratifica que permite  a todos os alunos possibilidade de acesso
às  salas  de  aula,  biblioteca  e  laboratório  de  informática,  estando  em
consonância com o inciso II, Art. 5º, da Deliberação nº 01/07- CEE/PR. 

 A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório
circunstanciado que a instituição de ensino possui infraestrutura adequada para
o desenvolvimento do curso, a distância. Dispõe de 05 (cinco) salas de aula
para  atendimento  da  educação  a  distância;  02  (dois)  laboratórios  de
Informática,  totalizando  100  (cem)  computadores;  01  (um)  laboratório  de
comunicação  com  20  (vinte)  computadores  completos;  20  (vinte)  fones  de
ouvido; um laboratório de TV/Estúdio de gravação e ilha de edição; 02 (dois)
auditórios climatizados; 01 sala de reprodução de materiais e biblioteca com
acervo geral amplo e atualizado, porém o específico é composto por apenas
68 obras.

A Comissão  de  Verificação  expôs  ainda  que  os
professores-tutores  apresentam comprovação  de  habilitação  específica  para
atuarem nas disciplinas indicadas, bem como possuem curso/ Especializações
e/ou  estão  cursando  educação  a  distância,  havendo  necessidade  de
qualificação da dirigente da instituição de ensino, conforme estabelece o Art. 9
da Deliberação nº 01/07-CEE/PR: “II – qualificação dos dirigentes do núcleo
central [...]”.

                 Ressalte-se ainda que a instituição de ensino informa que
oferecerá  no  mínimo  dois  cursos  ao  ano  para  capacitação  do  profissional
docente que atua em seu curso (fl. 544).

Sobre  o  Guia  do  aluno,  é  preciso  complementação,  de
acordo com o que estabelece o parágrafo 2º, Art. 36, da Deliberação nº 01/07-
CEE/PR, a saber:

§ 3º Para assegurar a comunicação/interatividade professor-aluno, a
instituição  que  pretender  ofertar  cursos  ou  programas  a  distância
deverá:
I - apresentar como se dará a interação entre alunos e professores,
ao longo do curso a distância e a forma de apoio logístico a ambos;
II - quantificar o número de professores/hora disponíveis para os
atendimentos requeridos pelos alunos;
III - informar a previsão dos momentos presenciais planejados para o
curso e qual a estratégia a ser usada;
IV - informar aos alunos, desde o início do curso, nomes, horários,
formas e números para contato com professores e pessoal de apoio;
V - informar locais e datas de provas e datas-limite para as diferentes
atividades (matrícula, recuperação e outras);
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    Após  retorno  de  diligência,  a  Comissão  de  Verificação
informou que houve análise do material  didático, observando que atende às
ementas   e  objetivos  das  disciplinas.  Com  relação  às  disciplinas  de
Administração  e  Gestão  de  Recursos  Humanos;  Organização,  Sistemas  e
Método;  Contabilidade  Geral;  Estatística  Aplicada  à  Administração;
Administração  da Produção,  Clima e Cultura Organizacional;  Comunicação
Oral e Escrita e Metodologia da Pesquisa estão  prontas, esperando somente a
diagramação.

As disciplinas de Ambientação para EaD, Filosofia e Ética
Profissional, Direito e Legislação do Trabalho e Informática  Aplicada já estão
disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem(AVA). Sendo que, o material
didático das disciplinas de  Administração Geral (III Módulo) e Administração de
Marketing (VI Módulo) estão em processo de elaboração junto aos professores-
tutores, porque foram inseridas na Matriz Curricular após a primeira visita da
Comissão de Verificação. E ainda,  as disciplinas de Administração Financeira
e Orçamentária  (IV Módulo); Economia Aplicada aos Negócios  (V Módulo)
estão sendo produzidas, elas fazem parte dos últimos módulos  do curso e,
conforme justificativa da instituição serão elaboradas em tempo hábil.

 Sobre  o  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem,   a  perita
relatou que na página inicial do curso constam  o Fórum de Notícias, o Fórum
Social, a biblioteca  Virtual do Curso, o Acervo Bibliográfico do curso, o Projeto
Político-Pedagógico, o Manual do aluno, a Matriz Curricular  e o Ementário,
com  os  conteúdos  divididos  em  sete  módulos,  onde  constam  o  Material
Didático da disciplina, o Fórum e a atividade On-line.

  Na  verificação1,  além  do  já  mencionado,  foram
acrescentados site e vídeos complementares, bem como os materiais didáticos
das  disciplinas:  1º  Módulo:  Ambientação  para  Educação  a  Distância;   2º
Módulo:  Filosofia  e  Ética  Profissional;  Informática  Aplicada;  Matemática
Financeira;  3º  Módulo:  Administração  e  Gestão  de  Recursos  Humanos;
Administração  Geral;  Direito  e  Legislação  do  Trabalho;  4º  Módulo:
Administração Financeira  e Orçamentária;  Contabilidade Geral;  Organização
Sistemas  e  Método;  5º  Módulo:  Administração  da  Produção;  Economia
Aplicada  aos  Negócios;  Estatística  Aplicada  à  Administração;  6º  Módulo
Administração de Marketing; Clima e Cultura Organizacional Comunicação Oral
e Escrita à Administração; 7º Módulo: Metodologia da Pesquisa. 

Quanto  às  condições  de  segurança  e  salubridade,  o
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros é válido até 18/12/15 e o laudo
da Vigilância Sanitária foi expedido em 11/08/15, com validade até 90 dias da
presente data (fls. 768 e 771).

1 Verificação realizada em 03/08/15,  site http://famma.br/ead/cursoslivres/course/view.php?id=18.
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Foram apensados ao processo, em 07/08/15, os seguintes

documentos:  relatório  circunstanciado  complementar  da  Comissão  de
Verificação,   Matriz  Curricular,  comprovante  de  habilitação  específica  do
profissional responsável pelo suporte técnico, Certificado de Vistoria do Corpo
de Bombeiros e laudo da Vigilância Sanitária, o mesmo contido no processo, e
protocolado de solicitação de laudo.  Em 14/08/15 foi  anexado o   laudo da
Vigilância Sanitária (fls. 760 a 771).

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis ao credenciamento da
instituição  de  ensino  para  a  oferta  da  educação  a  distância  do  Centro  de
Educação Profissional UNIFAMMATEC, mantido pela UNIFAMMA – União de
Faculdades Metropolitanas de Maringá Ltda, município de Maringá, pelo prazo
de cinco (05) anos e pela autorização para funcionamento do Curso Técnico
em Administração – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente e/ou
concomitante  ao  Ensino  Médio,  a  partir  da  data  da  publicação  do  ato
autorizatório,  pelo prazo de 12 (doze) meses, carga horária de 1017 horas,
regime de matrícula modular, período mínimo de integralização do curso de 12
meses, 250 vagas anuais,  a distância, de acordo com as Deliberações  n º
01/07,  nº 03/13  e nº 05/13 – CEE/PR. 

Caberá a  instituição de ensino a  guarda dos documentos
escolares de todos os alunos matriculados, em conformidade com as normas
vigentes,  mantendo-os  permanentemente  à  disposição  dos  órgãos
competentes (cf. Art. 40 da Deliberação nº 01/07-CEE/PR).

                               
 A mantenedora deverá garantir:

a) a ampliação do acervo bibliográfico específico;

b) a formação pedagógica dos dirigentes, da coordenação
e dos docentes do curso, em atendimento ao  recomendado nos Referenciais
de Qualidade para Cursos a Distância, de 2003. 

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;

b)  comprovar o funcionamento do AVA – Ambiente Virtual
de  Aprendizagem  com  todas  as  disciplinas,  quando  da  solicitação  do
reconhecimento do curso;

c)  proceder  as  devidas  complementações  no  Guia  do
aluno, conforme apresentado no Mérito deste Parecer.
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Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação  para  a  expedição  do  ato  de  credenciamento  para  a  oferta  da
educação a distância e autorização para funcionamento do  curso;

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

É o Parecer.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
      Relatora

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

                                
                    Curitiba, 24 de agosto  de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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