
PROCESSO N° 338/14                                  PROTOCOLO Nº 12.025.104-0
                                                                        
PARECER CEE/CEMEP Nº 34/15                   APROVADO EM  27/03/15

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FEATI

MUNICÍPIO: IBAITI

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Curso Técnico em Agronegócios – 
Eixo  Tecnológico:   Recursos  Naturais,  subsequente  e/ou 
concomitante ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso 
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 413/11, de 26/05/11.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT 

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 212/15-
SUED/SEED,  de  25/02/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente 
protocolado  no  NRE  de  Ibaiti,  em  14/08/13,  de  interesse  do  Centro  de 
Educação  Profissional  FEATI,  do  município  de  Ibaiti,  mantido  pela  AESI  – 
Associação  de  Ensino  Superior  de  Ibaiti  que,  por  sua  direção,  solicita  o 
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Agronegócios  –  Eixo  Tecnológico: 
Recursos  Naturais,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio  e 
alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 413/11, de 
26/05/11.

A  instituição  de  ensino  obteve  a  renovação  do 
credenciamento para a oferta de cursos da Educação Profissional de Técnica 
Nível Médio pela Resolução Secretarial nº 27/09/12, de 09/05/12, pelo prazo de 
cinco anos, a partir de 19/04/11 a 19/04/16.

 O  Curso  Técnico  em  Agronegócios  –  Eixo  Tecnológico: 
Recursos  Naturais,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio foi 
autorizado a funcionar pela Resolução Secretarial  n.º  2357/11,  de 07/06/11, 
pelo  prazo  de  dois  anos,  a  partir  da  publicação  em  DOE,  de  02/09/11  a 
02/09/13.

1.1 Dados Gerais do Curso (fl. 388)

Curso: Técnico em Agronegócios
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
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Regime de funcionamento: as aulas serão ministradas três 
vezes na semana, de 3ª a 5ª feira, período noturno
Regime de matrícula: modular
Carga horária: 1200 horas, mais 100 horas de Estágio  
Profissional Supervisionado, totalizando 1300 horas
Número de vagas: 100 vagas 
Período de integralização do curso: mínimo de 24 meses e 
máximo de 60 meses
Requisitos de acesso: estar cursando o último ano 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. 125)

O  Técnico  em  Agronegócios  aplica  técnicas  de  gestão  e  de 
comercialização  que  visem  ao  aumento  da  eficiência  do  mercado 
agrícola  e  agroindustrial.  Identifica  os  segmentos  das  cadeias 
produtivas  do  setor  agropecuário.  Avalia  custos  de  produção  e 
aspectos  econômicos  para  a  comercialização  de  novos  produtos  e 
serviços.  Idealiza  ações  de  marketing  aplicadas  ao  agronegócios. 
Auxilia a organização e execução de atividades de gestão do negócio 
rural.
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1.3 Matriz Curricular (fl. 396)
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1.4 Certificação (fl. 168)

O aluno ao concluir o curso de acordo com a organização curricular 
aprovada e  apresentar o certificado de conclusão do Ensino Médio, 
receberá o diploma de Técnico em Agronegócios.

1.5 Articulação com o Setor Produtivo

A instituição de ensino mantém convênios com:

Fazenda Maria de Lourdes
Sítio São Jorge
Denorpi – Distribuidora de Insumos Agrícolas

Os termos de convênio estão anexados às fls. 348 a 365.

1.6 Relatório de Autoavaliação do Curso (fl. 338)

2012/2013

34 alunos matriculados, 17 desistentes e 17 concluintes

A turma está em curso, portanto, o número de alunos concluinte pode 
ser alterado.

1.7 Coordenação de Curso e Estágio (fl. 201) 

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO

-Miguel Jorge Watfe Neto -Bacharel  em  Engenharia 
Agrônoma

-Coordenação de Curso 
-Coordenação de Estágio

1.8 Comissão  de Verificação (fl. 378)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato 
Administrativo  nº 179/13, de 07/11/13 – NRE de Ibaiti, integrada pelos técnicos 
pedagógicos: Kelly Cristina Bordin Moura, licenciada em Ciências; Cinara de 
Cássia Mileo Siqueira, licenciada em Pedagogia e como perita Ione Cândido 
Bonfim Carvalho, bacharel em Administração, emitiu laudo técnico favorável ao 
reconhecimento  do  curso e  à  alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo 
Parecer CEE/CEB nº 413/11, de 26/05/11.

1.9 Parecer DET/SEED 

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº 
31/14–DET/SEED, encaminha ao CEE/PR o processo para o  reconhecimento 
do curso e a alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 
413/11, de 26/05/11.
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1.10Alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo 
Parecer CEE/CEB nº 413/11.
   
       Dados Gerais do Curso ( fl. 388)

      Carga Horária: 1200 horas, mais 120 horas de Estágio 
      Profissional Supervisionado, totalizando 1320 horas

Regime  de  funcionamento:  as  aulas  serão  ministradas 
quatro vezes na semana, de 2ª a 5ª feira e alguns sábados, 
período noturno
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Matriz Curricular
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2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Curso Técnico 
em Agronegócios – Eixo Tecnológico:  Recursos Naturais, subsequente e/ou 
concomitante ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso aprovado 
pelo Parecer CEE/CEB nº 413/11, 26/05/11.

 Da  análise  do  processo  constata-se  que  os  docentes 
possuem habilitação de acordo com as disciplinas indicadas. 

A Comissão  de  Verificação,  após  análise  documental  e 
verificação, in loco,  informa que a instituição de ensino possui condições para 
continuar ofertando o referido curso. Dispõe de dois laboratórios de Informática 
e biblioteca com acervo bibliográfico específico para o curso.

A direção informa à fl. 366, que conforme o Relatório de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros nº 44.36.05/2013, de 22/10/13, a instituição de 
ensino deverá adequar o corrimão de acesso aos blocos, no prazo de 90 dias 
para receber o Laudo Final do Corpo de Bombeiros.

II – VOTO DO  RELATOR

Face ao exposto somos favoráveis:

 a) ao reconhecimento do Curso Técnico em Agronegócios 
–  Eixo  Tecnológico:  Recursos  Naturais,  concomitante  e/ou  subsequente  ao 
Ensino Médio, regime   de   matrícula modular,   carga   horária   de   1200 
horas, mais 100 horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 1300 
horas, período mínimo de integralização de 24 meses, 100 vagas, presencial, 
do Centro de Educação Profissional FEATI, do município de Ibaiti, mantido pela 
AESI –  Associação de Ensino Superior de Ibaiti, desde 02/09/11 e por mais 
cinco anos, a partir de 02/09/13 até 02/09/18, de acordo com as Deliberações 
nº 09/06, nº 02/10 e nº 01/13 – CEE/PR;

b) às alterações do Plano de Curso aprovado pelo Parecer 
CEE/CEB nº 413/11, 26/05/11, de acordo com o descrito neste Parecer.
 

Recomendamos  à  mantenedora  que  a  formação 
pedagógica  da  coordenação  e  dos  docentes  do  curso   que  não  possuem 
licenciatura, seja ação a ser implementada.

 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;

 CM - IK                                                                                                                                                                                                                                                  7



PROCESSO N° 338/14  

b) adequar o Plano de Curso de acordo com a  Deliberação 
nº  05/13-CEE/PR,  de  10/12/13,  que  dispõe  sobre  as  normas  da  Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio;

c)  atender  a Deliberação nº  03/13-CEE/PR, de 04/10/13, 
que  dispõe  sobre  as  normas  para  regulação,  supervisão  e  avaliação  da 
Educação  Básica,  quando  da  solicitação  da  renovação  do  reconhecimento, 
respeitando o prazo estabelecido no artigo 48.

 Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da 
Educação para a expedição do ato de  reconhecimento 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, 27 de março de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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