
PROCESSO N° 471/15                      PROTOCOLO Nº 13.355.240-5

PARECER CEE/CEMEP Nº 486/15                  APROVADO EM 19/10/15

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

INTERESSADO: CENTRO  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL
PROFESSORA MARIA LYDIA CESCATO BOMTEMPO

MUNICÍPIO: ASSAÍ

ASSUNTO: Pedido de autorização para funcionamento do Curso Técnico em
Eletroeletrônica  –  Eixo  Tecnológico:  Controle  e  Processos
Industriais, integrado ao Ensino Médio.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO
     

 
1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 676/15
-  SUED/SEED,  de  29/05/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE de Cornélio Procópio, em 29/09/14, de interesse do Centro
Estadual de Educação Profissional Professora Maria Lydia Cescato Bomtempo,
que  solicita  a  autorização  para  funcionamento  do  Curso  Técnico  em
Eletroeletrônica – Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais, integrado
ao Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro  Estadual  de  Educação  Profissional  Professora
Maria  Lydia  Cescato  Bomtempo,  localizado  na  Rua  Edgar  Bardal,  S/N,  do
município de  Assaí,  é mantido pelo  Governo do Estado do Paraná, obteve o
credenciamento para  a  oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio pela Resolução Secretarial nº 5019/14, de 15/09/14, pelo prazo de
05 anos, a partir de 17/09/14 até 17/09/19.

O processo foi convertido em diligência junto à SEED em
27/05/15,  para  complementações  na  Matriz  Curricular  e  indicação  de  perito
habilitado e retornou a este Conselho pelo ofício nº 1401/15 - SUED/SEED, em
01/10/15, com atendimento ao solicitado.
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A direção  da  instituição  de  ensino  justifica  à  fl.  242,  a
ausência do Termo de Conformidade do Corpo de Bombeiros:

Pelo  presente,  vimos  em  nome  do Centro  Estadual  de  Educação
Profissional  Professora  Maria  Lydia  Cescato  Bomtempo,  justificar a
vossa senhoria que este Estabelecimento de Ensino ainda não possui
o Termo de Conformidade do Corpo de Bombeiros, em virtude de ser
uma  Instituição  recém  inaugurada  e  ter  iniciado  o  ano  letivo  com
professores e alunos em 2015 e também estar implantado a Brigada
Escolar.

1.2 Plano de Curso

Dados Gerais do Curso (fl. 208) 

Curso: Técnico em Eletroeletrônica
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 
Carga  horária:  3.333 horas,  mais  133  horas  de  Estágio
Profissional Supervisionado, totalizando 3.466 horas
Regime de funcionamento: 2ª a 6ª feira, períodos: manhã,
tarde e/ou noite
Regime de matrícula: anual
Número de vagas: 40 por turma
Período de integralização do curso: mínimo de 04 anos
Requisito de acesso: conclusão do Ensino Fundamental 
Modalidade  de  oferta:  presencial,  integrado ao  Ensino
Médio

Perfil Profissional (fl. 208)

O  Técnico  em  Eletroeletrônica detém  conhecimentos  científicos-
tecnológicos que lhe permitem atuar de forma consciente na sociedade
e no mundo do trabalho. Planeja e executa a instalação e manutenção
de  equipamentos  e  instalações  eletroeletrônicas  industriais,
observando  normas  técnicas  e  de  segurança.  Projeta  e  instala
sistemas de acionamento e controle eletroeletrônicos.  Propõe o uso
eficiente da energia elétrica. Elabora, desenvolve e executa projetos de
instalações elétricas em edificações em baixa tensão.

Certificação (fl. 212)

O aluno ao concluir com sucesso, o Curso Técnico em Eletroeletrônica
conforme  organização  curricular  aprovada,  receberá  o  Diploma  de
Técnico em Eletroeletrônica.
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Matriz Curricular (fl. 261)
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1.3 Comissão de Verificação (fl. 262) 

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº  88/15, de  26/08/15, do NRE de  Cornélio Procópio, integrada
pelos técnicos pedagógicos:  Ivanil  Balaroti  Gôngora,  licenciada em Ciências;
Aurea Rodrigues Ramalho, licenciada em Pedagogia; Solange Velasque Araújo
Sarache, licenciada em Ciências e como perito Diego Rufino Manoel, graduado
em Engenharia, área Eletricidade, habilitação Engenharia Elétrica, após análise
documental  e  verificação  in  loco,  atesta  a  veracidade  das  informações,
manifesta parecer favorável à autorização de funcionamento do curso e informa
no Relatório Circunstanciado: 

Os  Centros  Estaduais  de  Educação  Profissional,  construídos  com
recursos  oriundos  do  convênio  nº  700228/2008,  firmado  entre  a
Secretaria de Estado da Educação, o Ministério da Educação/MEC e o
Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação/FNDE, tem  por
objetivo  conceder  apoio  financeiro  para  implementação  das  ações
educacionais constantes no Plano de Ações Articuladas – PAR, que
visam proporcionar a melhoria da Infraestrutura da rede física escolar
com a construção de novas escolas.  Tem a capacidade de atender
1200 alunos, a construção está concluída, segue padrão MEC, tendo
todas  as  condições  físicas  e  de  Infraestrutura  com  laboratórios  e
acervo bibliográfico em fase de aquisição.

RECURSOS FÍSICOS: (…) Ginásio de Esportes (…). (…) Laboratórios
específicos  com  área  total  de  531,50  m²  distribuídos  em  04
laboratórios, média de 116,50 m² cada um (edificações,  mecânica e
outros).  O  CEEP  proporciona  acessibilidade  para  cadeirantes
(sanitários  e  rampas)  dentro  das  normas  exigidas  pela  legislação
vigente.  Laboratórios  de  Línguas: 01  mesa  (…).  Laboratório  de
Informática: Há 10 mesas para computadores (…). Os computadores
estão  em  fase  de  aquisição.  Laboratório  de  Química,  Física,
Biologia: Bancada de Mármore com 06 cubas (…).  Laboratório de
Matemática:  (…).  Biblioteca:  Existem na  Biblioteca  16  mesas e  70
cadeiras,  10  prateleiras  e  16  estantes.  Os  laboratórios  utilizados
para os Cursos específicos – possuem bancadas com cubas, quadro
de giz, edital e tanques (…). MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS:
Aquisição  solicitada  ao MEC,  conforme informação:  Termos  de
Compromisso solicitados pela SEED do Estado do Paraná: -  nº
30416:  Aquisição  de  Laboratórios  Básicos  Padrão  MEC/FNDE  de
Biologia,  Física,  Informática,  Matemática  e  Química para  as
Unidades  Novas  (...)  -  nº  201403368: Aquisição  de  Laboratórios
Específicos,  Equipamentos  para  alojamentos  e  cozinha,  e  Acervos
Bibliográficos, para os cursos que serão ofertados nas Unidades Novas
(…).
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LICENÇA SANITÁRIA E CERTIFICADO DA VISTORIA DO CORPO
DE BOMBEIROS: Licença Sanitária nº 470/14 validade 23/09/2015. A
Instituição de Ensino apresentou o projeto de Prevenção de Incêndio
com as Características da Implantação, proteção por Extintores e por
Hidrantes, Sistemas Complementares. 

Empresas  Conveniadas: A  articulação  com  o  setor  produtivo
estabelecerá  uma  relação  entre  o  estabelecimento  de  ensino  e  as
instituições: Eletrônica Gaspar, Cia. Iguaçu de Café Solúvel e Iguaçu
Mec.

Consta à fl. 228, o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia do NRE de Cornélio Procópio, de 14/04/15, que ratifica as informações
contidas no relatório circunstanciado e compromete-se a zelar pelo cumprimento
das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais
atos normativos vigentes no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

1.4 Parecer Técnico CEF/SEED

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer nº 614/15 – CEF/SEED, é favorável à autorização de funcionamento do
curso.

1.5 Parecer DET/SEED

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
92/15 – DET/SEED, é favorável à autorização de funcionamento do curso.

2. Mérito

Trata-se do pedido de autorização para funcionamento do
Curso Técnico em  Eletroeletrônica -  Eixo  Tecnológico:  Controle  e Processos
Industriais, integrado ao Ensino Médio.

Da análise do processo e com base nas informações do
relatório da Comissão de Verificação,  constata-se que a instituição de ensino
apresenta recursos humanos devidamente habilitados  e recursos  pedagógicos
que atendem ao Plano de Curso, em cumprimento às Deliberações nº 03/13 e nº
05/13 – CEE/PR.

Com  relação  à  aquisição  dos  laboratórios,  acervo
bibliográfico,  equipamentos para alojamentos e cozinha, via MEC, a Comissão
esclarece  à fl.  207,  que já  foram inseridos os Termos de Referência para o
levantamento dos valores,  aguardando a liberação para a implementação da
ação (validade – Julho de 2015).
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O  prazo  de  vigência  da  Licença  da  Vigilância  Sanitária
expirou com o processo em trâmite.

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  autorização  para
funcionamento  do  Curso  Técnico  em  Eletroeletrônica -  Eixo  Tecnológico:
Controle e Processos Industriais, integrado ao Ensino Médio, carga horária 3333
horas, mais 133 horas de Estagio Profissional Supervisionado, totalizando 3466
horas, regime de matrícula anual, período mínimo de integralização do curso de
04  anos,  40  vagas  por  turma,  presencial,  do  Centro  Estadual  de  Educação
Profissional Professora Maria Lydia Cescato Bomtempo, do município de Assaí,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná, a partir da data de publicação do
ato  autorizatório,  pelo  prazo  de  03  anos,  de  acordo  com  o  contido  nas
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

Quando  da  solicitação  do  reconhecimento  do  Curso
Técnico  em  Eletroeletrônica -  Eixo  Tecnológico:  Controle  e  Processos
Industriais, integrado ao Ensino Médio, a instituição de ensino deverá atender o
contido nas Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir:

a) a infraestrutura adequada, as condições sanitárias e de
segurança,  necessárias  para  o  funcionamento  da  instituição  de  ensino  e  o
desenvolvimento  das  atividades  escolares,  com  especial  atenção  aos
laboratórios,  ao  acervo  bibliográfico, à  Licença  da  Vigilância  Sanitária  e  ao
Certificado  de  Conformidade  às  exigências  de  prevenção  de  incêndio  e
emergências;

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.
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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.

Maria das Graças Figueiredo Saad
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, 19 de outubro, de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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