
PROCESSO Nº 895/15           PROTOCOLO Nº 13.679.359-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 639/15                      APROVADO EM 07/12/15

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TREINE INGÁ

MUNICÍPIO: MARINGÁ

ASSUNTO: Pedido  de  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Transações
Imobiliárias – Eixo Tecnológico:  Gestão e  Negócios – subsequente ao
Ensino Médio, a distância e de alteração do Plano de Curso aprovado
pelo Parecer CEE/CEMEP nº 430/14, de 16/07/14.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1380/15 -
SUED/SEED de 24/09/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de  Maringá em 08/07/15,  de interesse do Centro de Educação Profissional
Treine Ingá,  do município de  Maringá, que solicita  reconhecimento do Curso  em
Transações Imobiliárias – Eixo Tecnológico:  Gestão e  Negócios – subsequente ao
Ensino Médio, a distância e a alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer
CEE/CEMEP nº 430/14, de 16/07/14.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro de Educação Profissional Treine Ingá  está localizado
na Avenida  Brasil,  nº  382 –  Zona  8,  no  município  de  Maringá,  e  tem  como
mantenedor  o  Centro  de  Educação  Profissional  Técnico  Maringá  Ltda.  Obteve
credenciamento para a oferta  da Educação a distância pelo prazo de 05 (cinco)
anos,  a partir da data da publicação  em DOE,  a partir de  04/08/14 a 04/08/19, e
autorização para o funcionamento do Curso Técnico em Transações Imobiliárias –
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio, por 01 (um)
ano,  de  04/08/14  a  04/08/15,  ambos  pela  Resolução Secretarial  nº  3831/14,  de
29/07/14 (fls. 231, 232 e 292).
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1.2 Plano de Curso  aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº
430/14, de 16/07/14 (fl. 241)

Dados Gerais do Curso
Curso: Técnico em Transações Imobiliárias
Eixo tecnológico:  Gestão e Negócios
Forma: subsequente ao Ensino Médio
Carga  horária:  800  horas  (sendo  80%  a  distância  e  20%
presencial)  e  mais  160  horas  de  estágio  profissional
supervisionado.
Número de vagas: 31 vagas por turma, com um total de 480
vagas anuais. Cada tutor fará o atendimento de até 62 alunos.
Regime de funcionamento: 
●as atividades presenciais serão ofertadas nos turnos: matutino,
vespertino e noturno.
●as  atividades  não  presenciais:  dissertativas,  fóruns  online,
atividades  de  estudo  on-line e  atividades  de  estudo
interdisciplinares on-line poderão ser feitas e entregues on-line,
desde  que  no  prazo  estabelecido  previamente  pelo  docente
titular da disciplina.                                
Regime de matrícula: modular 
Período de integralização:  
●mínimo – 12 (doze) meses 
●máximo – 60 (sessenta) meses 
Requisitos de acesso:  o aluno deverá ter 18 anos completos,
apresentar o Histórico Escolar de conclusão do curso de Ensino
Médio  ou  equivalente  legal  e  os  documentos  previstos  em
Regimento Escolar. 

Modalidade de oferta: a distância

Proposta de Alteração

Dados Gerais do Curso

Número de vagas:

De:  31 vagas por turma, com um total de 480 vagas anuais.
Cada tutor fará o atendimento de até 62 alunos.

Para:  20 vagas por turma, com um total de 480 vagas anuais.
Cada tutor fará o atendimento de até 40 alunos.
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    Matriz Curricular (fl. 296)
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      Avaliação Interna (fl. 281)

1.3  Corpo Técnico Administrativo (fls. 261 e 295)

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO

Cláudio Sandri - Curso Superior de Tecnólogo em 
Negócios Imobiliários 

- Diretor

Heriberto Weller Velasco - Administração - Secretário

Claudete Cristina I. Yamanari - Licenciatura em Pedagogia
- Cursando Especialização em 
Educação a Distância

- Pedagoga

Cristiane Miyuki Prigol - Bacharelado em Direito - Auxiliar administrativo

Mirian Tanara S. de Athayde -  Bacharelado em Administração - Auxiliar administrativo

 Waldair João Zagoto - Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão de Negócios Imobiliários
- Especialização em MBA Executivo –
Gestão Empresarial 
- Especialização em Educação a 
Distância e Tecnologias  
Educacionais 

Coordenador do Curso
Suporte Técnico

Jonas Osamu de Souza Nagao - Tecnologia em Negócios 
Imobiliários

Coordenador de Estágio
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1.4 Da Comissão de Verificação

 A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo
nº 165/15, de 27/07/15, do NRE de Maringá, composta por:  Maria Dolores Lopes –
licenciada  em  Educação  Física,  Maria  Aparecida  Caraçato  –  licenciada  em
Geografia,  Soni  de Freitas Duarte – licenciada em Ciências, com habilitação em
Matemática,  Daniela  Alessandra  Rufato  Figueiredo  -  bacharelado  em  Ciências
Econômicas, Especialista em Educação a distância e mestrado em Economia e  Rita
de  Cássia  da  Costa  –  bacharelado  em  tecnologia  em  Negócios  Imobiliários  e
Especialista em Educação a Distância e Tecnologias Educacionais,   emitiu parecer
favorável  ao  reconhecimento  do curso  Técnico em Transações Imobiliárias,  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios - subsequente ao Ensino Médio, a distância, do
Centro de Educação Profissional Treine Ingá, município de Maringá (fls. 230, 251 a
262).

Do relatório circunstanciado da Comissão  de Verificação cabe
destacar as seguintes informações (fls. 252 a 258)

(...)

A biblioteca –  12,60  m2,  um balcão,  uma  estante  com doze  portas,  um
arquivo em aço de quatro gavetas, um bebedouro, (...).

Laboratório  de informática –  13,05  m2, com  quatro  mesas  e  quatro
computadores completos, uma mesa para estudos, um balcão em L com seis
portas.
Salas de aulas:
Sala 1 – 22,80m2  com dezenove carteiras universitárias, um ar  condicionado,
um data show (...).
Sala 2 – 15,66 m2, com treze carteiras universitárias (...).
A  Comissão  verificou  que  os  recursos  materiais  didáticos  pedagógicos  e
tecnológicos são suficientes para atender  o plano de curso proposto pela
instituição (... ), (com grifo no original).

 O Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros apresentado pela instituição
é datado de 24/02/2015 com validade até 24/02/2016. a Licença Sanitária foi
expedida em 05/02/2015, sob o nº 228/15 com validade  até 05/02/2016. O
Alvará de Localização é definitivo.
(...)
Justifica  o  atraso  para  organizar  e  protocolar  o  Reconhecimento  em
função  da  demanda  de  trabalho  da  equipe  do  Centro  de  Educação
Profissional. (sem grifo no original)
(...)
d)  Termos de Convênio para Estágio não obrigatório  (sic) e Termos de
Acordo de Cooperação Técnica, com as instituições: EMW Imóveis Ltda,
com prazo de vigência de cinco anos a contar na data de 10 de julho de 2015;
IWATA E IWATA Ltda, com prazo de vigência de cinco anos a contar na data
de 10 de julho de 2015; Empreendimentos Imobiliários Sandri, com  prazo de
vigência de cinco anos a contar na data de 10 de julho de 2015. As empresas
oferecem condições para a realização do estágio obrigatório,  onde podem
participar alunos matriculados no curso Técnico em Transações Imobiliárias.
(com grifo no original)
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(...)
J)  Indicação de melhorias pedagógicas: no acervo físico, a instituição de
ensino apresentou 08 (oito) novas bibliografias que  contemplam as ementas
e  conteúdos  propostos  na  Matriz  Curricular  e  Plano  de  Curso,  além das
apresentadas  na  autorização.  Na  biblioteca  virtual,  além  do  acesso  ao
domínio público, apresentou 03 (três) links para cada disciplina. O material
didático, também está disponibilizado no AVA, por módulo e disciplina.
k)  Sistema  de  Orientação  Pedagógica  nas  fases  presenciais  e  a
distância:  momentos  de  Auto  Estudo:  disponibilização  do  conteúdo
programático  das  disciplinas  e  todo  material  de  Estudo  (textos,  aulas
gravadas, links e referências) e material complementar.
Momentos  interativos:  os  momentos  interativos  são  através  dos
mecanismos  disponíveis   no  AVA:  fórum de  discussão;  mural  de  avisos;
biblioteca virtual; pergunte ao Professor; atividades da disciplina.
Momentos  Presenciais  Obrigatórios:  de  acordo  com  a  docente-tutora,
atendem o previsto no plano de curso, e, nesses momentos, são passadas
informações  inerentes  ao  Curso  em  Transações  Imobiliárias  e  às  ações
realizadas pelos profissionais que atuam nesta área e, dúvidas inerentes as
disciplinas  com  o  professor-tutor,  também,  para  tirar  dúvidas  dos  alunos
sobre o curso ou sobre o AVA.
Avaliação presencial: de acordo com a docente-tutora é aplicada ao aluno
uma avaliação  por  escrito,  de  conhecimentos  específicos  pertinentes  aos
conteúdos do curso e sanar eventuais dificuldades que o mesmo tenha ao
realizar tal avaliação.(com grifos no original).

Do  laudo  técnico  da  Especialista  em  Educação  a  Distância
convém evidenciar (fls. 273 a 274):

Observei as atividades propostas aos alunos  no AVA e são especialmente
produzidas  para  o  curso.  Em  todas  as  disciplinas  que  já  ocorrerram,  há
atividades para promover a aprendizagem, como: fórum de discussões, vídeo
aula, fórum de atividades, registro de atividades e mural de avisos. De acordo
com a professora tutora da instituição, para a realização dessas atividades os
alunos  contam  com  a  orientação  do  tutor  local  na  escola  com  apoio
presencial, em fóruns das disciplinas, pergunte ao professor, ou ainda por e-
mail.
(...)  A instituição de ensino apresentou e permitiu-me acesso e navegação
pelo  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  –  AVA  (...)  constatando-se  a
existência  de  ferramentas  pedagógicas  disponíveis  aos  cursistas.  A
plataforma possui registro de permanência, postagem de atividades e faz uso
de cores estimulantes à ampliação da aprendizagem. A navegação é simples,
bem direcionada e de fácil acesso e entendimento. 

Consta  à  fl.  279 o  Termo de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE de  Maringá,  de  27/07/15,  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.

                     

MS                                                                                                                                                         6
                                                                                   

  



PROCESSO Nº 895/15

          1.5 Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1365/15, de 21/09/15, manifestou-se favorável ao reconhecimento do curso (fls. 288
e 289).

1.6 Parecer DET/SEED

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
223/15,  de  26/08/15,  encaminha  ao  CEE/PR o  processo  de reconhecimento  do
curso e de alteração do Plano de Curso (fls. 284 e 286).

2. Mérito

O  processo trata  do  pedido  de  reconhecimento  do  Curso
Técnico  em  Transações  Imobiliárias –  Eixo  Tecnológico:  Gestão e  Negócios –
subsequente  ao  Ensino  Médio,  a  distância  e  de  alteração  do  Plano  de  Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 430/14, de 16/07/14, do Centro de Educação
Profissional  Treine  Ingá,  mantido  pelo  Centro  de  Educação  Profissional  Técnico
Maringá Ltda, do município de Maringá.

 Cabe  retomar  que  o  Parecer  CEE/CEMEP  nº  430/14,  de
16/07/14, que concedeu credenciamento da instituição de ensino e autorizou a oferta
do curso, apresentou no voto do Parecer as seguintes ressalvas:

                                (...)
b) comprovar o funcionamento do AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem
com todas as disciplinas e ferramentas necessárias ao funcionamento do
curso à época da solicitação do reconhecimento;

c) ampliar o acervo bibliográfico, contemplando as disciplinas ofertadas no
curso; (...)

d)  observar  que  cada  docente/tutor  deverá  atender,  nos  encontros
presencias, grupos de até 40 alunos;

De  acordo  com  o  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de
Verificação, o interessado cumpriu as determinações do citado Parecer. O relatório
aponta ainda que a instituição de ensino possui condições de infraestrutura básica e
de  recursos  materiais,  bem  como  apresenta  indicações  de  empresas  para  a
realização  do  Estágio  Supervisionado.  Entretanto,  o  número  de  computadores
permanece  reduzido,  com  apenas 04  (quatro),  mesmo  considerando  que  foram
adquiridos  10 (dez)  máquinas,  conforme Nota  Fiscal  de compra apresentada no
processo de autorização (fl. 283).
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Sobre  a  não  instalação  dos  computadores,  a  instituição  de
ensino apresentou a seguinte justificativa:

(...)  O  laboratório  de  informática  funciona  atualmente  com  04  (quatro)
computadores que atende a contento a necessidade de todos os alunos
matriculados, visto que sendo uma escola de ensino a distância, é utilizado
apenas  para  sanar  dúvidas  dos  alunos.  A  TREINE  INGÁ  dispõe  de  10
equipamentos  que  foram  adquiridos  (vide  nota  fiscal)  e  que  serão
devidamente  instalados  em  nosso  novo  laboratório  de  informática  que
funcionará nas adjacências do auditório externo. O projeto do novo auditório
está sendo executado pelo profissional contratado (fl. 282).

Cabe reiterar  a  necessidade do laboratório  de informática em
pleno  funcionamento para atender aos alunos matriculados, assegurando - lhes  o
acesso ao recurso tecnológico e aos meios de informação e comunicação.
                            

Os professores/tutores possuem qualificação para as disciplinas
que  ministram,  bem  como  terminaram  e/ou  estão  cursando  Especialização  em
Educação a distância, cada tutor  fará o atendimento de até 40 (quarenta) alunos,
conforme alteração solicitada no Parecer de autorização do curso (fls. 260 e 261).
Entretanto, é preciso atentar  para a formação do coordenador de estágio e dos
dirigentes  com  relação  à  modalidade  a  que  se  destina,  em  atendimento  ao
estabelecido no artigo 9º da Deliberação nº 07/01 – CEE/PR: “II - qualificação dos
dirigentes do núcleo central (...)”,  exigência ainda do processo de autorização do
curso.

Quanto  ao  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  –  AVA,  na
verificação1 da  plataforma,  foram  observadas  as  postagens  dos  conteúdos  das
disciplinas: vídeoaula, livro e atividades. Há também mural de avisos; indicação de
biblioteca  virtual  (sites)  e  fóruns,  ratificando  a  informação  do  relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação. 

Portanto, em virtude da não apresentação das condições plenas
de tecnologia para garantir a todos os alunos matriculados o acesso ao laboratório
de informática, bem como a ausência da formação do coordenador de estágio e dos
dirigentes da instituição em cursos de educação a distância, em desacordo com as
Deliberações deste Conselho, o reconhecimento do Curso Técnico em Transações
Imobiliárias será concedido por prazo inferior a 05 (cinco) anos.  

                       Foram anexados ao processo, em  24/11/15,  os seguintes
documentos: alteração do Plano de Curso sobre o número de vagas; listagem dos
professores/tutores,  indicação do profissional responsável pelo suporte técnico e
vida  legal  da  instituição  de  ensino,  Matriz  Curricular  e  informações  sobre  a
Certificação e o Diploma (fls. 292 a 297). 

1 Site:  http://treineinga.com.br/moodle/. Acessado em 24/11/15.
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II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a)  ao  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Transações
Imobiliárias – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios – subsequente ao Ensino Médio,
a distância, regime de matrícula modular, carga horária de 800 horas mais 160 horas
de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 960 horas,  período mínimo de
integralização do curso de 12 meses, 31 vagas por turma, a distância, do Centro de
Educação Profissional Treine Ingá, do município de Maringá, mantido pelo Centro de
Educação Profissional Técnico Maringá Ltda, desde 04/08/14 e por mais 04 (quatro)
anos, contados a partir de 04/08/15 até 04/08/19, de acordo com as Deliberações nº
01/07, nº 03/13 e nº 05/13 -CEE/PR;

b) às alterações do Plano de Curso de acordo com o descrito
neste Parecer.
                             A mantenedora deverá:

a) 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;

b)   viabilizar  a  instalação dos computadores adquiridos para
atender aos alunos matriculados no curso em pauta;

c)  promover  a  formação  do  coordenador  de  estágio  e  dos
dirigentes da instituição em cursos de educação a distância.

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) incorporar  os  procedimentos  didático-pedagógicos
apresentados no Plano de Curso ao Regimento Escolar;

c)   atender ao contido nas Deliberações CEE/PR n º 01/07, nº
03/13, e nº 05/13, quando da solicitação da renovação do reconhecimento do curso,
com especial atenção aos prazos estabelecidos para a solicitação do pedido.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a expedição do ato de reconhecimento do curso e de alteração do Plano de Curso;
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b) o processo  a instituição de ensino  para constituir  acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

                                                     Clemencia Maria Ferreira Ribas
                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, 07 dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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