
PROCESSO N° 573/15                      PROTOCOLO Nº 13.073.322-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 346/15 APROVADO EM 25/08/15

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EXITUM

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido  de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Transações Imobiliárias –  Eixo Tecnológico:  Gestão e Negócios,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, a distância.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

                                 1. Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  n°
0858/15 – SUED/SEED, de 07/07/15, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado  em  03/02/14,  no  NRE  de  Curitiba,  de  interesse  do  Centro  de
Educação  Profissional  Exitum,  do  município  de  Curitiba   que,  pela  sua
representante legal, solicita  renovação do  reconhecimento do Curso Técnico
em  Transações  Imobiliárias  –   Eixo  Tecnológico:   Gestão  e  Negócios,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, a distância.

1.1 Da instituição de ensino

O Centro de Educação Profissional Exitum  localiza-se na
Avenida Iguaçu, nº 754 - Centro, município de Curitiba e é mantido pela Escola
Paranaense de Educação a Distância Ltda ME. Foi renovado o credenciamento
para a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio,  a distância,
pela Resolução Secretarial nº 4535/11, de 24/10/11, com base no Parecer nº
822/11, de 03/10/11,  pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 26/10/10 até
26/10/15.  Entretanto,  a  referida  Resolução  foi  revogada  pela  Resolução
Secretarial nº 84/12, de 06/01/12, sendo restaurada pela Resolução Secretarial
nº  5492/14,  de  13/10/14,  respaldada  pelo  Parecer  CEE/CP  nº  06/14,  de
03/12/14, (fls. 55, 56, 83 e 182), restabelecendo o prazo do credenciamento a
partir de 26/10/10 a 26/10/15.

A  instituição  de  ensino  obteve  autorização  para  o
funcionamento e reconhecimento do curso Técnico em Transações Imobiliárias
– Área Profissional: Comércio, a distância, pela Resolução Secretarial nº 99/06,
de 18/01/06, e a renovação do curso pela  Resolução Secretarial nº 1179/10,
de 26/03/10, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 02/02/09 até 02/02/14, 
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ficando  inserido no  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,  conforme  a
Deliberação nº 04/08- CEE/PR ( fls. 135 e 157).

A Resolução Secretarial nº 1922/15, de 08/07/15, alterou o
endereço da instituição de ensino da Rua General  Carneiro,  nº  1073,  para
Avenida Iguaçu, nº 754 , do mesmo município, a partir de 12/06/14 (fl. 572).

Da  documentação  apresentada:  CNPJ  sob  o  nº
10.433.355/0001-28 (fl. 420), Laudo do Corpo de Bombeiros  (fl.  419), Alvará
de Licença  da Prefeitura Municipal de  Curitiba (fl.  421),  Licença Sanitária (fl.
417) e Contrato Social (fl. 29).

O Plano  de  Curso e  o  Regimento  Escolar  constam  às
folhas 293 e 456.

1.2 – Dados Gerais do Curso (fl. 456 e 559)

• Curso: Técnico em Transações Imobiliárias
• Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
• Carga Horária: 880 horas 
• Período  de  Integralização  do  Curso:  mínimo  de  40

semanas (fl. 460).
       

• Regime de  funcionamento:  de  segunda-feira  a  sexta-
feira – das 08h às 18h.

• Número de vagas: 20 (vinte) alunos por turma (fl. 22).
• Regime  de  matrícula:  por  disciplina,  podendo

matricular-se em até 03 (três) disciplinas.
• Modalidade  de  oferta:  a  distância,  subsequente  e/ou

concomitante.
• Requisitos de acesso: ter concluído ou estar cursando a

3ª série do Ensino Médio  ou equivalente.

1.3-  Perfil Profissional de Conclusão de Curso

Ao  concluir  o  curso  de  Técnico  em  Transações  Imobiliárias,  Eixo
Tecnológico  Gestão  e  Negócios,  o  aluno  estará  capacitado  para
desempenhar as atribuições de mediação no processo de compra e
venda, locação e incorporação, loteamentos e construção de imóveis,
podendo ainda  atuar  como autônomo na prestação de serviços de
atendimento, orientação e intermediação ao cliente. (fls. 461)
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1.4 - Matriz Curricular
Técnico em Transações Imobiliárias

1.5 – Certificação

O  aluno  que  comprovar  a  conclusão  do  Ensino  Médio,  realizar  o
estágio  supervisionado  e  concluir  com  aproveitamento  todas  as
disciplinas, receberá  o diploma de Técnico em Transações Imobiliárias
– Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios – na modalidade Educação a
distância  (fl. 546)

1.6 - Articulação com o Setor Produtivo

A Instituição mantém convênios com:

– Assessoria Imobiliária ME – Elias Imóveis
– Brooklim Construções e Incorporações Ltda.

MS 3



– Hélio Garutti Wachanski – Imobiliária Diamond
PROCESSO N° 573/15

Os termos estão anexados às folhas 448 a 456.

1.7- Corpo Técnico Administrativo (fls. 189 e 192)

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO

Fátima Ferrarini Pedagogia Diretora Geral

Jussara Vidal da Cruz 
dos Santos 

Pedagogia
Tutoria on-line

Secretária Geral

Luzia Maristela Cabreira 
Bonette

Licenciatura em Ciências Sociais
Especialização em Sociologia Política
Mestrado em Educação
Curso de Aperfeiçoamento para 
capacitação de tutores em EaD

Supervisora Escolar

Matheus Soluções 
(empresa) -  Marilda 
Rocio Lima Gobi

Análise de Sistemas
Especialização em Sistema para 
Internet

Plataforma de EaD

Sérgio Luis Leal de 
Quadros

- Licenciado em Matemática
- Curso Superior em Tecnologia em 
Processos Gerenciais
- Especialização em Didática da 
Matemática no Ensino Fundamental e 
Médio
- Curso Técnico em Transações 
Imobiliárias
- Curso de Tutoria On-line
- Curso de Avaliação de Imóveis

Coordenador de Estágio

Jéferson Leal de Quadros Bacharelado em Direito
Curso Técnico em Transações 
Imobiliárias
Curso de Avaliação de Imóveis
Curso de Direito Imobiliário on-line

Coordenação de Curso

1.8 Avaliação do curso (fl. 426)
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1.9 Avaliação da Situação dos Egressos 

A instituição de ensino relata que fez uma pesquisa on-line
de forma aleatória  e  o índice de satisfação geral  supera 90%, haja vista  o
índice de concluintes na média dos últimos  08 (oito) anos ser em torno de 85%
(oitenta e cinco) por cento, pois o percentual de alunos que não concluem o
curso,  em  torno  de  15%  (quinze)  por  cento,  deixa  de  concluir  por  outros
motivos (fl. 21).

1.10 Da formação continuada dos professores/tutores

Há no processo a seguinte informação sobre a formação
continuada (fl. 06):

Promovemos nosso plano de capacitação e a partir de 2008 nossos
docentes  se  matricularam nos cursos de  Tutoria  em EaD,  visando
proporcionar melhor atendimento aos nossos alunos.

1.11 – Comissão de Verificação

A Comissão  de  Verificação,  designada  pelo  Ato
Administrativo nº  0167/15,  de  16/03/15,  do NRE de  Curitiba,  composta por:
Gilmara Ferreira Xavier Buzato – Licenciada em Letras, Vera Lúcia Bergamini
Erbe – licenciada em História, Cristiane de Jesus Jakymiu – Especialização em
Tecnologias  em  Educação  a  Distância,  Luiz  Celso  Castegnaro  – Curso
Superior  em  Tecnologia   em  Negócios  Imobiliários,  emitiu  relatório
circunstanciado  atestando  condições  satisfatórias  para  a renovação  do
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Transações  Imobiliárias  –  Eixo
Tecnológico:  Gestão e Negócios,  subsequente e/ou concomitante  ao Ensino
Médio, a distância. (fls. 537 a 550).

Do Relatório da Comissão de Verificação cabe destacar as
seguintes informações (fls. 541 a 547):

Durante a verificação in loco observou-se que a instituição de ensino
está  localizada  em  região  de  fácil  acesso.  O  prédio   está  bem
conservado,  possui  boa  iluminação,  os  ambientes  são  arejados.  O
total  de área construída da instituição é de 315,77 m2 ,  trata-se de
imóvel com pavimento  térreo e pavimento superior.

O pavimento térreo possui: uma garagem coberta (12,90  m2) com
rampa na entrada principal [...] uma sala de provas (13,65 m2)  com
carteiras universitárias, quadro de giz, iluminadas e arejadas; uma sala
de  aula  (14,98  m2)  com  carteiras  universitárias,  quadro  de  giz,
iluminadas e arejadas, ambas adequadas ao trato ao atendimento do
momento presencial  e  para atendimento  individual  e/ou  coletivo  do
aluno pelo professor; uma biblioteca ( 10,99 m2) [...]
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O  pavimento  superior é  destinado  ao  uso  de
professores/funcionários e, eventualmente para oferta de cursos livres
[...]  A  biblioteca  física  da  instituição  é  arejada  e  com  iluminação
satisfatória,  possui  pequeno espaço  para estudo e um acervo  com
aproximadamente 500 volumes, distribuídos entre as disciplinas que
compõe  a  matriz,  disponíveis  aos  alunos  do  curso  Técnico  em
Transações  Imobiliárias  para  consulta,  além  de  biblioteca  virtual
compartilhada[...]

RECURSOS  MATERIAIS  E  TECNOLÓGICOS  -  MATERIAIS  E
EQUIPAMENTOS

a  instituição  de  ensino,  às  fls.  18,  informa  que  transformou  o
laboratório de informática fixo em Laboratório de Informática móvel,
aumentando a quantidade de máquinas disponíveis de 06 para 10.

[...]

AMBIENTE PEDAGÓGICO E VIRTUALMENTE

A escola disponibiliza  rede aberta a todos os alunos,  possibilitando
assim o uso de notebook, smartphone, iped, tablets ou outros tipos de
mídias  para  que  o  aluno  possa  estudar  e  fazer  os  downloads
necessários,  através  do  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem.  Foi
verificado  que  há  uma  biblioteca,  dois  notebooks  que  são
disponibilizados aos alunos em tempo integral.[...]

ATIVIDADES ON-LINE

As atividades propostas são apresentadas em forma de questionários,
cujo objetivo principal é estimular o aluno a estudar, permitindo que o
mesmo responda ao questionário quantas vezes achar necessário.

MATERIAL DIDÁTICO

O  material  didático  é  apresentado  separadamente,  em  forma  de
hiperlink,  o que possibilita o acesso remoto,  podendo ser  impresso
também.

COMPROVAÇÃO DOS MOMENTOS PRESENCIAIS

Conforme o Regimento e o Plano de Curso, nas pastas dos alunos
estão os comprovantes dos momentos presenciais  por ocasião das
avaliações finais e das aulas tira-dúvidas colocadas à disposição (fl.
13).
No  plantão  tira-dúvidas  o  aluno  não  precisa   agendar,  pode
comparecer à Escola quando necessário, obedecendo ao horário de
aulas,  que é fornecido na matrícula [...]

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ALUNOS
O Centro de Educação Profissional Exitum relata, às fls. 18 e 19, o
número de alunos matriculados e concluintes desde o ano de 2006 a
2012. E informa que a média de aproveitamento foi de 84,71% nos
últimos 6 anos.
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Laudo Pericial (fl. 551)

[...]
Segundo informações do coordenador e observação técnica, verificou-
se  que  todos  os  professores  apresentam  habilitação   exigida  pela
Legislação,  matriz  curricular  compatível  com  as  exigências  da
profissão.
[...]
A  instituição  de  ensino  apresentou  o  plano  de  estágio  e  firmou
parcerias e termos de convênios com empresas para a realização do
estágio.

Sendo assim, sou de parecer favorável ao curso[...]

Laudo Pericial (fl. 552)

[...]
Quanto  aos  recursos  e  meios  tecnológicos  verificou-se  que  o
Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  é  desenvolvido  pela  plataforma
Matheus Acadêmicos, apresenta-se de maneira clara e dedutiva, com
todas as ferramentas de navegação na página inicial, sendo que as
principais ferramentas disponibilizadas são:
– acesso mediante número de matrícula e senha;
– possibilidade de impressão do material referente aos cursos;
– agenda - de fácil edição;
– mensagens – Este recurso permite a troca de informações entre o

aluno e a  Coordenação do Curso. A ferramenta está associada ao
e-mail do aluno;

– blocos de nota;
– fale conosco – a partir deste recurso, o aluno, pode escolher o

destino de sua mensagem (Secretaria, Financeiro, Coordenação
ou Supervisão do curso).

É  importante  destacar  que,  em cada  disciplina   do  curso,  existem
ferramentas  de  interação,  informação  e  comunicação,  são  elas:
Sumário, Fórum e Chat.
As  atividades  online  propostas,  são  apresentadas  em  forma  de
questionários,  cujo  objetivo  principal  é  estimular  o  aluno  a estudar,
permitindo  que o aluno responda ao questionário, várias vezes.

(…)
Sendo  assim,  sou  de  parecer  favorável  à renovação  do
reconhecimento do Curso [...] (fl. 552). 

1.12 – Informação Técnica

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pela  informação
técnica,  fl.  562,   encaminha  a  este  CEE  o  processo  de renovação  do
reconhecimento do curso.
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2. Mérito

Trata-se do  pedido de renovação  do  reconhecimento  do
Curso  Técnico  em  Transações  Imobiliárias  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e
Negócios,  a distância, do Centro de Educação Profissional Exitum, de Curitiba.

Cabe  observar  que  houve  equívoco  na  paginação  do
processo, com duplicidade das folhas 455 e 456, porém não prejudica a análise
dos autos.

Com  relação ao  atraso  e/ou  demora  no  pedido  de
renovação de reconhecimento  do curso,  é  importante retomar  o contido no
Parecer CEE/CP nº 06/14, de 03/12/14, a saber: 

  [...]
Foi baseado em fortes indícios de irregularidades que este Conselho
solicitou a instauração de sindicância, como já mencionado, a Polícia
Federal  concluiu  que  havia  irregularidades  envolvendo  o
funcionamento do CEP Exitum que fora encaminhado ao Ministério
Público Federal – MPF, posteriormente é que o caso foi arquivado a
pedido  do  próprio  MPF,  por  não  constituir  crime  de  estelionato
(art.171,§ 3.º,  CP) e  de advocacia  administrativa  (art.  321 do  CP)
como  denunciado  inicialmente.  O  MM.  Juízo  da  1ª  Vara  Federal
Criminal de Curitiba acolheu o pedido da instituição e determinou o
arquivamento do Inquérito.

A sindicância ocorreu nos moldes estabelecidos pela Deliberação nº
03/13 – CEE/PR, objetivando apurar se houve afronta à Deliberação
nº  01/07  –  CEE/PR  quanto  à  oferta  de  curso  fora  da  sede
credenciada, sem autorização do Sistema Estadual de Ensino [...] 

  II – VOTO DOS RELATORES

Considerando  o  Relatório  da  Comissão  de  Sindicância,  estes
relatores acompanham o desfecho da referida Comissão, qual seja,
de  arquivamento  dos  presentes  autos,  do  Centro  de  Educação
Profissional  Exitum,  município  de  Curitiba,  mantido  pela  Escola
Paranaense de Educação a Distância Ltda – ME, a respeito do Curso
Técnico  em Transações Imobiliárias –  Eixo  Tecnológico:  Gestão e
Negócios,  a distância.

 Por todo o exposto, ficam sem efeito os termos do Parecer CEE/CEB
nº  1056/11-CEE/PR,  de  06/12/2011,  o  qual  determinou  o  imediato
processo de cessação compulsória de toda atividade do Centro de
Educação Profissional  Exitum,  no Paraná,  devendo a SEED emitir
novo ato, revogando a Resolução Secretarial nº 84/12, de 06/01/12, e
restaurando  os  efeitos  da  Resolução  Secretarial  nº  4535/11,  de
24/10/11,  que renovou o credenciamento para oferta  de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade a distância, do
Centro de Educação Profissional Exitum.

 Com base no apresentado sobre a instituição de ensino,
segue a análise da matéria.
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 Os  professores-tutores  apresentam  comprovação  de
habilitação específica, com cursos em educação a distância, para atuarem nas
disciplinas indicadas,  bem como os coordenadores de curso e de estágio. O
suporte técnico é realizado pela Empresa Matheus Soluções.

 Sobre  a  formação  pedagógica,  a instituição  de  ensino
relata que a partir de 2008 os professores-tutores se matricularam em cursos
de Tutoria em EaD (fl. 06). Todavia, há necessidade de formação continuada
dos profissionais em Educação a Distância.  

  A  Comissão  de  Verificação  informa em  seu  relatório
circunstanciado que a instituição de ensino possui 01 (uma) sala de provas, 01
(uma) sala de aula, uma biblioteca com pequeno espaço para estudo, mas com
acervo de 500 (quinhentos) volumes, sendo que a biblioteca virtual encontra-se
disponível  no  ambiente  virtual  e  o  laboratório  móvel  tem  10  (dez)
computadores.  

          É importante observar o quadro de avaliação interna da
instituição de ensino quanto ao alto número de alunos matriculados (fl. 426) e
também a indicação de 20 (vinte)  alunos por professor-tutor  em relação ao
número  de  computadores  existentes.  Havendo  necessidade  de  ampliar  o
número de máquinas.                     

                  Quanto ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, a perita em
EaD relata  que  é  desenvolvido  pela  plataforma  Matheus  Acadêmicos,
apresentando-se  de  maneira  clara  e  dedutiva.  Ela  observa  que,  em  cada
disciplina   do  curso,  existem  ferramentas  de  interação,  informação  e
comunicação: Sumário, Fórum e Chat e as atividades on-line propostas estão
em forma de questionários, sendo que o objetivo principal é estimular o aluno
a estudar.
 A  referida  Comissão,  após  análise  dos  documentos
constantes no protocolado e da verificação  in loco,   atestou a existência de
condições satisfatórias para a renovação do reconhecimento do  curso.

Quanto  às  condições  de  segurança  e  de  salubridade,  o
Certificado de Vistoria do  Corpo de Bombeiros expirou em 17/04/15 (fl.  419),
porém já foi solicitada nova vistoria à folha 455 e o laudo da Vigilância Sanitária
é válido até 02/10/17 (fl. 417).

Foram apensados ao processo, em 10/08/15, os seguintes
documentos: vida legal da instituição de ensino, Parecer CEE/CP nº 06/14, de
03/12/14,  Resolução Secretarial nº 1922/15, de 08/07/15 e documentação de
habilitação específica do Coordenador de Estágio(fls. 564 a 581).
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II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto  e  considerando  o  Parecer  CEE/CP nº
06/14,  de  03/12/14,  somos  pela  renovação  do  reconhecimento  do  Curso
Técnico em  Transações Imobiliárias – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, a
distância, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio,  carga horária  de
880 horas, regime de matrícula por disciplina, período mínimo de integralização
do curso de 40 semanas, 20 vagas por turma, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
partir de  02/02/14 a 02/02/19, do Centro de Educação Profissional Exitum, do
município  de  Curitiba,  mantido  pela  Escola  Paranaense  de  Educação  a
Distância ME Ltda.,  de acordo com as Deliberações nº 09/06, nº 01/07 e nº
02/10 todas deste CEE/PR.

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 ampliação do número de computadores;

c) a formação pedagógica 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) atender ao contido nas Deliberações CEE/PR n º 01/07,
de  09/03/07,  nº  03/13,  de  04/10/13  e nº  05/13,  de  10/12/13,  quando  da
solicitação da renovação do reconhecimento do curso.

Encaminhamos:

a)   cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato de renovação de reconhecimento do curso,
a distância.

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

É o Parecer.

Maria das Graças Figueiredo Saad
                                                            Relatora 
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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, 25 de agosto de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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