
PROCESSO N° 822/16                      PROTOCOLO Nº 13.853.157-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 547/16 APROVADO EM 16/08/16 

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CETEP

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de autorização para funcionamento do Curso Técnico em
Eletromecânica  –  Eixo  Tecnológico:  Controle  e  Processos
Industriais, concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO
      
      1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1145/16
-Sued/Seed,  de  20/07/16,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado  no  NRE  de  Curitiba,  em  18/11/15,  de  interesse  do  Centro  de
Educação  Profissional  Cetep,  do  município  de  Curitiba que,  solicita  a
autorização para funcionamento do Curso Técnico em Eletromecânica  – Eixo
Tecnológico: Controle e Processos Industriais, concomitante e/ou subsequente
ao Ensino Médio.

 1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro de Educação Profissional Cetep, do município de
Curitiba, localizado na Rua Francisco Torres, nº 768, do município de Curitiba,
mantido pela Associação CETEP de Ensino Superior, foi credenciada para a
oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, com base no Parecer
CEE/CEMEP nº 383/16, de 13/06/16, pelo prazo de dez anos, a partir do início
do ano de 2016 até o final do ano de 2025.

1.2 Dados Gerais do Curso (fl. 215)

Técnico em Eletromecânica
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Carga horária:  1.200 horas 

 Regime de funcionamento: matutino (7h:30 às 12h:00) -
vespertino (13h:30 às 17h:50) - noturno (18h:30 às 22h:40)

 Regime de matrícula: semestral
 Número de vagas:  40 vagas por turma e turno
 Período de integralização do curso: mínimo 18 meses e  

máximo de 60 meses
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Requisito de acesso: conclusão do Ensino Médio ou 
equivalente, ou cursando o segundo semestre da segunda 
série do Ensino Médio

 Modalidade de oferta: presencial, concomitante e/ou 
subsequente ao Ensino Médio

1.3 Perfil Profissional (fl. 215)

Planeja,  projeta,  executa,  inspeciona  e  instala  máquinas  e
equipamentos  eletromecânicos.  Realiza  usinagem  e  soldagem  de
peças.  Interpreta  esquemas  de  montagem  e  desenhos  técnicos.
Realiza  montagem,  manutenção  e  entrega  técnica  de  máquinas  e
equipamentos eletromecânicos. Realiza medições, testes e calibrações
de equipamentos eletromecânicos. Executa procedimentos de controle
de qualidade e gestão.

1.4 Matriz Curricular (fl. 216)  
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1.5 Certificação

Os  alunos  que  concluírem  os  três  semestres  conforme
organização curricular e comprovarem a conclusão do Ensino Médio receberão
o diploma de Técnico em Eletromecânica.

1.6 Comissão de Verificação (fl. 199)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº  160/16,  de  30/05/16,  do NRE de  Curitiba,  integrada pelos
técnicos  pedagógicos:  Deisi  Oliveira  Carvalho,  graduada  em  Secretariado
Executivo, com Programa Especial de Formação Pedagógica;  Marisol Maciel
Lascosk,  licenciada em Geografia,  Josiane  Cava Guimarães,  licenciada em
Ciências  e como perito  Márcio  Aparecido Batista,  graduado em  Engenharia
Industrial  Elétrica,  após  análise  documental  e  verificação  in  loco,  relata  a
seguir:

(…) o prédio oferece condições satisfatórias de funcionamento... 
(…) conta com rampas de acesso e banheiros adaptados... tanto no
térreo como no piso superior...
(…)  biblioteca...  acervo  bibliográfico...  com  referência  específica  ao
curso em questão...
(…)  No  Bloco  A... laboratório  de  instalações  elétricas  Predial  e
Residencial...  laboratório  de  pneumática...  laboratório  de  máquinas
elétricas...  laboratórios  de  comandos  elétricos...  laboratório  de
eletrônica … laboratório de eletricidade... laboratório de qualidade...
(…) laboratório de Informática... laboratório de auto desk... laboratório
de  segurança  do  trabalho...  laboratório  de  controle  lógico
programável/rebobinagem.
(…) No Bloco B... laboratório de alternador e arranque... laboratório de
motores... laboratório de eletricidade automotiva... 
(…) professores habilitados, em cumprimento à legislação... e Matriz
Curricular compatível com as exigências da profissão.
(…) Possui laboratório específico e equipado e outros de Informática
para  uso  compartilhado,  com  equipamentos  modernos  e  em
quantidade satisfatória para as práticas pretendidas.
(…)  Relatório  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros...  vigência  até
03/05/17.
(…) Licença Sanitária... vigência até 24/07/18

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de  Curitiba,  em  07/06/16,  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 (fl. 226).
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1.7 Parecer DET/SEED

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
146/16,  de  30/06/16, encaminha  o  processo  de  autorização  para
funcionamento do curso ao CEE/PR.

1.8 Parecer Técnico CEF/SEED

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento  pelo
Parecer nº 1445/16, de 15/07/16, manifesta-se favoravelmente à autorização
para funcionamento do curso.

2. Mérito

 Trata-se do pedido de autorização para funcionamento do
Curso Técnico em  Eletromecânica  – Eixo Tecnológico:  Controle e Processos
Industriais, concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio.

De acordo com o relatório circunstanciado da Comissão de
Verificação,  constata-se que  a instituição de ensino apresenta condições de
infraestrutura adequada, recursos materiais, pedagógicos e recursos humanos
habilitados que atendem ao Plano de Curso, em cumprimento às Deliberações
deste Conselho.

 Apresentou Licença Sanitária com vigência até 24/07/18 e
o Relatório de Vistoria do Corpo de Bombeiros com vigência até 03/05/17.

Foi  apensado  ao  processo,  em  05/08/16,  Parecer  de
renovação do credenciamento da instituição de ensino (fl. 238 à 241).

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  autorização  para
funcionamento  do  Curso  Técnico  em  Eletromecânica –  Eixo  Tecnológico:
Controle e Processos Industriais,  concomitante e/ou subsequente ao Ensino
Médio, a partir da data da publicação do ato autorizatório,  pelo prazo de um
ano  e  seis  meses,  carga  horária  de  1.200 horas,  regime  de  matrícula
semestral, período mínimo de integralização do curso de 18 meses,  40 vagas
por  turma,  presencial,  do  Centro  de  Educação  Profissional  CETEP,  do
município de Curitiba,  mantido pela Associação CETEP de Ensino Superior, 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 para o funcionamento da instituição de ensino e o desenvolvimento
das atividades escolares;

CS 4



PROCESSO N° 822/16

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

A instituição de ensino deverá:

a) tomar as devidas providências quanto ao registro on-line
no  Sistema  de  Informação  e  Supervisão  de  Educação  Profissional  e
Tecnológica (Sistec);

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

c)  atender  as Deliberações nº  03/13  e  05/13  -CEE/PR,
que  dispõe  sobre  as  normas  para  regulação,  supervisão  e  avaliação  da
Educação Básica, quando solicitar o reconhecimento  do curso  e a renovação
do credenciamento.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato de autorização 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

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

                             Curitiba, 16 de agosto de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE-PR
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