
PROCESSO Nº 764/16                          PROTOCOLO Nº 13.905.846-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 542/16        APROVADO EM 15/08/16

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CETEP

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO:  Pedido  de  alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo  Parecer
CEE/CEMEP  nº  474/15,  de  16/09/15,  que  reconheceu  o  Curso
Técnico  em  Mecânica  –  Eixo  Tecnológico:  Controle  e  Processos
Industriais, 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 1046/16–
SUED/SEED, de 29/06/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no  NRE  de  Curitiba,  em  05/01/16,  de  interesse  do  Centro  de  Educação
Profissional CETEP, do município de Curitiba, mantido pela Associação CETEP de
Ensino Superior, pelo qual solicita  a alteração do  Plano de Curso aprovado pelo
Parecer CEE/CEMEP nº 474/15, de 16/09/15, que reconheceu o Curso Técnico
em Mecânica – Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais, subsequente
e/ou concomitante ao Ensino Médio.

A direção justifica (fls. 05 a 08): 

(…) A proposta de alteração tem a finalidade de preparar uma demanda de mão de
obra qualificada para a área da indústria, possibilitando a inserção do indivíduo no
mundo do trabalho (…)  as disciplinas serão ministradas de forma simultânea ou
sequencialmente  e  distribuídas  obedecendo  à  sequência  crescente  do
conhecimento necessário  para  compreensão dos assuntos  abordados (…) este
profissional  ao término do curso terá o domínio  da área técnica  de controle  e
processos industriais e as específicas definidas pelo CETEP. E, ainda, estará apto
para  integrar  equipes  multidisciplinares  e  desempenhar  funções  inerentes  aos
profissionais de nível técnico sob a orientação e supervisão de profissionais com
formação na área de um técnico de Mecânica (...)

 
 2. Mérito

Trata-se do pedido de alteração do Plano de Curso aprovado
pelo  Parecer  CEE/CEMEP nº  474/15,  de  16/09/15,  que  reconheceu  o  Curso
Técnico  em  Mecânica  –  Eixo  Tecnológico:  Controle  e  Processos  Industriais,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio.
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Proposta de Alteração:

-Dados Gerais do Curso:

 -Período de Integralização do Curso (fl. 67):

De: mínimo de dezoito meses e máximo de cinco anos
 Para: mínimo de três semestres e máximo de dez semestres

-Perfil Profissional de Conclusão de Curso (fl. 70):

De: 
Atua  na  elaboração  de  projetos  de produtos,  ferramentas,  máquinas  e
equipamentos  mecânicos.  Planeja,  aplica  e  controla  procedimentos  de
instalação  e  de  manutenção  mecânica  de  máquinas  e  equipamentos
conforme normas técnicas e normas relacionadas à segurança. Controla
processos  de  fabricação.  Aplica  técnicas  de  medição  e  ensaios  que
especificam materiais para construção mecânica. 

Para:
Elabora projetos de produtos, ferramentas, controle de qualidade, controle
de processos  e  manutenção relacionados à máquinas  e  equipamentos
mecânicos.  Planeja,  aplica  e  controla  procedimentos  de  instalação,  de
manutenção e inspeção mecânica de máquinas e equipamentos. Opera
equipamentos de usinagem. Aplica procedimentos de soldagem. Realiza
interpretação  de  desenho  técnico.  Controla  processos  de  fabricação.
Aplica  técnicas  de  medição  e  ensaios.  Especifica  materiais  para
construção mecânica
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Matriz Curricular (fl. 71)

De:
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 Matriz Curricular (fl. 72)

Para:
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II - VOTO  DO RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis à alteração do Plano de
Curso  aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEMEP  nº  474/15,  de  16/09/15,  que
reconheceu  o  Curso  Técnico  em  Mecânica  –  Eixo  Tecnológico:  Controle  e
Processos  Industriais,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  de
acordo  com o apresentado  no  mérito  deste  Parecer,  do  Centro  de  Educação
Profissional CETEP, do município de Curitiba, mantido pela Associação CETEP de
Ensino Superior, ficando inalterados os demais termos.

Cópia  deste  Parecer  deverá  acompanhar  o   Parecer
CEE/CEMEP nº 474/15, de 16/09/15.

 A instituição de ensino deverá incorporar  os procedimentos
didático-pedagógicos apresentados no Plano de Curso ao Regimento Escolar.

Encaminhamos:

a) o Parecer à Secretaria de Estado da Educação para as
providências;

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

É o Parecer.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni

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, 15 de agosto de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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