
PROCESSO N° 769/15                      PROTOCOLO Nº 13.657.156-7 

PARECER CEE/CEMEP Nº 487/15             APROVADO EM 19/10/15

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESSEI

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO

ASSUNTO: Pedido de autorização para funcionamento do Curso Técnico em
Agronegócio – Eixo Tecnológico: Recursos Naturais,  subsequente
e/ou concomitante ao Ensino Médio.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI 

I – RELATÓRIO
      
      1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1174/15
- SUED/SEED,  de  18/08/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE de Francisco Beltrão, em 19/06/15, de interesse do Centro
de Educação  Profissional  ESSEI, do  município  de  Francisco  Beltrão  que
solicita a autorização para o funcionamento do Curso Técnico em Agronegócio
–  Eixo  Tecnológico:  Recursos  Naturais, subsequente  e/ou  concomitante ao
Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro de Educação Profissional  ESSEI, localizado na
Rua Tenente Camargo, nº 1191, do município de Francisco Beltrão,  é mantido
pela Escola Profissionalizante ESSEI Ltda - ME. 

A  instituição  de  ensino  obteve  a  renovação  do
credenciamento para oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
pela Resolução Secretarial nº 5326/13, de 20/11/13, pelo prazo de 05 anos, a
partir de 01/01/13 a 31/12/17.  

A instituição de ensino justifica a solicitação de autorização
de funcionamento do Curso:

A competitividade e a modernidade são o foco do agronegócio no Brasil
para os próximos dez anos. Uma das grandes dificuldades ainda é o
deficit  de  armazenagem,  as  limitações  dos  terminais  rodoviários  e
ferroviários e os portos com limitada capacidade de exportação.
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(…) Nesta perspectiva nacional, a região sudoeste do Paraná e oeste
de Santa Catarina se tornam um polo fértil  para o agronegócio, não
somente  pela  qualidade  do  solo,  como  também  pela  grande  área
disponível ao cultivo e à criação de animais. 
(…) O Plano de Curso apresentado neste processo credencia o Centro
de  Educação  Profissional  para  a  oferta  do  Curso  Técnico  em
Agronegócio uma vez que o mesmo está em conformidade e atende às
solicitações  do  Catálogo  Nacional  dos  Cursos  Técnicos,  bem como
toda a legislação vigente.
(…)  O Centro  de  Educação  Profissional  ESSEI,  diante  dos  motivos
acima mencionados está investindo na necessidade urgente da criação
de um curso Técnico em Agronegócio para Francisco Beltrão e região.

1.2 Plano de Curso

 Dados Gerais do Curso 

Curso: Técnico em Agronegócio 
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Carga horária:  1200 mais 40 horas de Estágio Profissional
Supervisionado, totalizando 1240 horas 
Regime de funcionamento: modular, diurno e/ou noturno –
quatro horas de trabalho diário, cinco dias por semana 
Regime de matrícula: modular
Número de vagas: 40 alunos por turma
Período de integralização do curso: mínimo três semestres
letivos e máximo de dez semestres letivos
Requisito de acesso: ter concluído ou cursando a terceira
série do Ensino Médio  
Modalidade  de  oferta:  presencial,  subsequente  e/ou
concomitante ao Ensino Médio

 Perfil Profissional

Do Auxiliar:

Compete  ao  Assistente  Administrativo  em  Agronegócio aplicar
técnicas de gestão e comercialização que visem o aumento da eficiência do mercado agrícola e
agroindustrial.

Compete  ao  Assistente  de  Marketing  em  Agronegócio idealizar
ações  de  marketing  aplicadas  ao  agronegócio  e  auxiliar  a  organização  e  a  execução  de
atividades de gestão do negócio rural.
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Compete ao Assistente de Projetos Agroindustriais realizar projetos
agroindustriais e aplicar técnicas de gestão e de comercialização que visem ao aumento da
eficiência do mercado agrícola e agroindustrial.

Do Técnico:

O Técnico  em  Agronegócio aplica  técnicas  de  gestão  e  de
comercialização  que  visem o  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 agronegócio. Auxilia a organização e execução de
atividades de gestão do negócio rural.

Certificação

A certificação e diplomação dos participantes do Curso  Técnico em
Agronegócio - Eixo Tecnológico: Recursos Naturais proposto neste projeto serão feitas através
de três certificados e um diploma. 

-  Ao término do Módulo I o aluno receberá o Certificado de Assistente
Administrativo em Agronegócio.

-  Ao término do Módulo II o aluno receberá o Certificado de Assistente
de Marketing em Agronegócio.

-  Ao término do Módulo III o aluno receberá o Certificado de Assistente
de Projetos Agroindustriais.

Aquele  que  concluir  todos  os  módulos  que  compõem  a  estrutura
curricular deste Plano de Curso e comprovar a conclusão do Ensino Médio será conferido o
Diploma de Técnico em Agronegócio.
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Matriz Curricular

CS 4



PROCESSO N° 769/15

1.3 Comissão de Verificação

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 84/15, de 23/06/15, do NRE de Francisco Beltrão , integrada
pelos técnicos pedagógicos: Leila Giacomelli, licenciada em Pedagogia, Karen
Oro Niehues, licenciada em  Ciências,  Geni da Rocha Aralde, licenciada para
Magistério  nas  Séries  Iniciais  do  Ensino  Fundamental e  como  perito  Ivan
Gobatto, Engenheiro Agrônomo, emitiu parecer técnico favorável à autorização
de funcionamento do curso e informou:

A estrutura física da Instituição de Ensino encontra-se em ótimo estado
de manutenção e conservação. A biblioteca funciona em espaço de 25
m2, equipada com mobiliário adequado, acervo atualizado, conectada à
Internet. (…) Laboratórios devidamente equipados com materiais que
atendem  a  proposta  curricular.  Os  resíduos  são  devidamente
separados  e  destinados  para  descarte,  conforme  sua  natureza,  os
resíduos químicos possuem convênio  com a empresa Atitude.  Cada
laboratório  possui  pessoa  responsável  para  atendimento  além  da
assistência dada pela Coordenação Pedagógica. (…) dispõe de rampa
de acesso ao pavimento superior e instalação sanitária adequada para
portadores de mobilidade restrita.  (…) Possui Certificado de Vistoria,
expedido  pelo  Corpo  de  Bombeiros,  com  validade  até  04/08/15.
Também, apresentou Licença Sanitária, com validade até 29/07/15. Em
relação  aos  docentes  do  curso,  foi  verificada  a  documentação
comprobatória da formação acadêmica dos mesmos. (…) A articulação
com o setor produtivo se efetiva a partir de visitas técnicas, palestras,
entrevistas, reuniões voltadas a temas específicos do Curso, com: BRF
–  Brazilian  Foods,  Cerealista  Cecon  Ltda  e  Cooperativa  Agrária
Xanxerê Ltda.

Consta  à  fl.  491, o  Termo de Responsabilidade exarado
pelo  NRE  de  Francisco  Beltrão,  em  15/07/15,  que  ratifica  as  informações
contidas  no  relatório  circunstanciado  e  compromete-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.

1.4 Parecer Técnico CEF/SEED 

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer nº 1115/15, de 14/08/15, manifesta-se favoravelmente à autorização de
funcionamento do curso.

1.5 Parecer DET/SEED

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
197/15, de 03/08/15,  encaminha o processo ao CEE/PR para autorização de
funcionamento do curso.
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2. Mérito

Trata-se do pedido de autorização para funcionamento do
Curso  Técnico  em  Agronegócio,  Eixo  Tecnológico:  Recursos  Naturais,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio.

 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,  cumprindo o disposto nas Deliberações deste
Conselho. 

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  autorização  para
funcionamento  do  Curso  Técnico  em  Agronegócio –  Eixo  Tecnológico:
Recursos Naturais,  subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, a partir
da data de publicação do ato autorizatório, pelo prazo de um ano e meio, carga
horária de 1.200 horas, mais 40 horas de Estágio Profissional Supervisionado,
totalizando  1.240  horas,  regime  de  matrícula  modular,  período  mínimo  de
integralização  do  curso  de  03  semestres  letivos,  40 vagas  por  turma,
presencial,  do  Centro  de  Educação  Profissional  ESSEI, do  município  de
Francisco Beltrão, mantido pela Escola Profissionalizante ESSEI Ltda - ME, de
acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir a infraestrutura adequada e
as condições sanitárias e de segurança, necessárias para o funcionamento da
instituição de ensino e o desenvolvimento das atividades escolares.

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 autorizatório do curso;

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

É o Parecer.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Relatora

CS 6



PROCESSO N° 769/15

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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