
PROCESSO N° 873/15                        PROTOCOLO Nº 13.659.670-5

PARECER CEE/CEMEP Nº 553/15                    APROVADO EM 22/10/15

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
Design  de  Interiores  –  Eixo  Tecnológico:  Produção  Cultural  e
Design,  subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAAD

I – RELATÓRIO
      
      
      1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1317/15
-SUED/SEED,  de  15/09/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE de Francisco Beltrão, em 22/06/15, de interesse do Centro
de Educação Profissional ESSEI, do município de Francisco Beltrão, mantido
pelo Escola Profissionalizante ESSEI Ltda ME que, por sua direção, solicita a
autorização para funcionamento do Curso Técnico em Design de Interiores –
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design,  subsequente e/ou concomitante
ao Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

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

A  instituição  de  ensino  obteve  a  renovação  do
credenciamento para oferta  de cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, pela Resolução Secretarial nº 5326/13, de 20/11/13, pelo prazo de
05 anos, a partir do início do ano de 2013 até o final do ano de 2017.
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1.1 Plano de Curso (fl. 218)

 Dados Gerais do Curso 

Curso: Técnico em Design de Interiores
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Carga horária: 990 horas 
Regime de funcionamento: diurno ou noturno, 04 horas, 05
dias semanais  
Regime de matrícula: modular
Número de vagas: 40 alunos por turma
Período de integralização do curso: mínimo 18 meses e
máximo de cinco anos 
Requisito de acesso: estar cursando a 3ª série do Ensino
Médio ou tê-lo concluído
Modalidade  de  oferta:  presencial,  subsequente  e/ou
concomitante ao Ensino Médio

 Perfil Profissional

O Técnico em Design de Interiores participa na elaboração e execução
de projetos de interiores de espaços residenciais, comerciais, vitrines
e  exposições.  Desenvolve  esboços,  perspectivas  e  desenhos  de
acordo  com  as  normas  técnicas.  Planeja  e  organiza  o  espaço,
identificando  elementos  básicos  para  a  concepção  do  projeto.
Representa  os  elementos  de  projeto  no  espaço  bidimensional  e
tridimensional, aplicando os métodos de representação gráfica.

Certificação

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 Design de Interiores.
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Matriz Curricular (fl. 349)
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1.2 Comissão de Verificação (fl. 329)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 86/15, de 25/06/15, do NRE de Francisco Beltrão, integrada
pelos  técnicos  pedagógicos:  Leila  de  F.  V.  Giacomelli,  licenciada  em
Pedagogia; Karen Cristina Oro Niehues, licenciada em Matemática; Geni Maria
da  Rocha  Aralde,  licenciatura  em  Magistério  nas  Séries  Iniciais  do  Ensino
Fundamental  e  como  perita  Gabriélle  Bett,  bacharel  em  Arquitetura  e
Urbanismo, após análise documental e verificação, in loco, informa:

(…) A estrutura física da instituição de ensino encontra-se em ótimo
estado  de  conservação  e  manutenção,  devidamente  mobiliada  e
estruturada  com  equipamentos  necessários  para  a  realização  das
atividades  escolares.  Possui  acessibilidade  por  meio  de  rampas
especiais e instalação sanitária adequada.
(…)  Dispõe  de  laboratórios  específicos,  tais  como:  Massoterapia  e
Estética; Análises Clínicas e Farmácia; Automação; Máquinas Elétrica;
Informática;  de Imagem; Eletrônica e Eletrotécnica e de Edificações e
Laboratório  de  Design  de  Interiores,  devidamente  equipados  com
materiais  que  atendem a  proposta  curricular.  Os resíduos químicos
possuem  convênios  com  a  empresa  Atitude  que  recolhem
quinzenalmente o lixo químico e hospitalar.
(…)  A  biblioteca  está  equipada  com  mobiliário  adequado,  04
computadores  conectados  à  internet  para  pesquisas  e  acervo
atualizado. 
(…)  Possui  02  laboratórios  com  40  computadores  e  programas
específicos de cada curso instalado.
(…)  Apresenta  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  e
Licença Sanitária com  prazos expirados em 04/08/15 e 29/07/15, já
com o processo em trâmite.
(…)  Mantém  convênios  com  Marel  Indústria  de  Móveis  S/A;
Construtora  Sudoeste  Ltda;  Fiabani  3  Fiabani  Ltda.  Cooperação
técnica  com  a  Construtora  Projeto  Ltda;  MPM  Arquitetura  Ltda;
Cooperativa Construtora Paranaense e mais declaração de pareceria
com E.F. Rozin Engenharia Ltda; Fronsul Engenharia Ltda e Leonardi
Engenharia Ltda.
(…) Possui as condições necessárias para a oferta do curso.

 Consta  à  fl.  379, o  Termo de Responsabilidade exarado
pelo  NRE  de  Francisco  Beltrão,  de  22/07/15,  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.

1.3 Parecer CEF/SEED

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
1321/15-CEF/SEED,  manifesta  parecer  favorável  à  autorização  para
funcionamento do curso.
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 1.4 Parecer DET/SEED

Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 237/15
–DET/SEED,  encaminha  o  processo  ao  CEE/PR  para  autorização  de
funcionamento do curso.

2. Mérito

 Trata-se do pedido de autorização para funcionamento do
Curso Técnico em   Design de Interiores – Eixo Tecnológico: Produção Cultural
e Design,  subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio.

 De acordo com o relatório circunstanciado da Comissão de
Verificação,  a  instituição  de  ensino  apresenta  condições  de  infraestrutura
adequada,  recursos  humanos  materiais,  pedagógicos,  ambientais  e
tecnológicos, em cumprimento às Deliberações  nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR. 

 Portanto,  a  instituição  de  ensino,  possui  condições
necessárias para a oferta do curso. 
 

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  autorização  para
funcionamento do Curso Técnico em Design de Interiores – Eixo Tecnológico:
Produção Cultural e Design, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio,
a partir da data da publicação do ato autorizatório, pelo prazo de um ano e seis
meses,  carga  horária  de  990  horas,  regime  de  matrícula  modular,  período
mínimo  de  integralização  do  curso  de  18  meses,  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) a infraestrutura adequada e as condições sanitárias e de
segurança,  necessárias  para  o  funcionamento  da  instituição  de  ensino  e  o
desenvolvimento das atividades escolares, com especial atenção ao Certificado
do Corpo de Bombeiros e da Licença Sanitária;

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

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 Saaad
    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, 22 de outubro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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