
PROCESSO Nº 127/16                          PROTOCOLO Nº 13.452.785-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 560/16       APROVADO EM 16/08/16

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SINELTEPAR

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de alteração do Plano do Curso Técnico em Eletrotécnica –
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais, subsequente e/ou
concomitante ao Ensino Médio, aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP
nº 493/14, de 12/08/14, que renovou o seu reconhecimento.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI

I - RELATÓRIO

 1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº 41/16–
SUED/SEED, de 11/01/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no  NRE  de  Curitiba,  em  18/12/14,  de  interesse  do  Centro  de  Educação
Profissional SINELTEPAR, do município de Curitiba, mantido pelo Sindicato das
Empresas de Eletricidade, Gás, Água, Obras e Serviços do Estado do Paraná,
pelo qual solicita  a  alteração do  Plano do Curso Técnico em Eletrotécnica – Eixo
Tecnológico: Controle e Processos Industriais, subsequente e/ou concomitante ao
Ensino Médio, aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 493/14, de 12/08/14, que
renovou o seu reconhecimento.

A direção justifica a alteração do Plano de Curso (fl. 06):

(…)  Apresentamos  a  reestruturação  do  currículo  do  Curso  Técnico  em
Eletrotécnica,  tendo  ele  a  visão  contemporânea  de  assuntos  técnicos
modernos,  cujos  princípios  ainda  continuam fixos,  porém acrescidos  de
evoluções  ocorridas  ao  longo  do  tempo.  Essas  modificações  foram
necessárias  face  às  mudanças  nas  legislações,  normas  técnicas  de
concessionárias, entrada de equipamentos mais modernos no mercado e
aprimoramento  das  metodologias  de  segurança  que  resultaram  em
melhorias  na  atividade  do  Técnico  Eletrotécnica.  O  objetivo  maior  é  a
formação  plena  do  aluno,  incorporando  as  atualizações  da  atividade
profissional, de modo a desenvolver profissionais preparados, conscientes
e éticos.

 2. Mérito

Trata-se do pedido de alteração do Plano do Curso Técnico
em  Eletrotécnica  –  Eixo  Tecnológico:  Controle  e  Processos  Industriais,
subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  aprovado  pelo  Parecer
CEE/CEMEP nº 493/14, de 12/08/14, que renovou o seu reconhecimento.
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O processo foi convertido em diligência junto à Secretaria de
Estado da Educação, em 14/03/16, para que a instituição de ensino adequasse a
carga horária ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos; indicasse a proposta de
alteração definitiva e informasse se realmente ofertou a Matriz Curricular antes da
aprovação  da  alteração.  Retornou  a  este  CEE/PR,  em  17/06/16,  com  o
cumprimento do solicitado.

 A direção  da  instituição  de  ensino  justifica  (fl.  06),  que  as
modificações  foram  necessárias  face  às  mudanças  nas  legislações,  normas
técnicas  de  concessionárias,  entrada  de  equipamentos  mais  modernos  no
mercado e aprimoramento das metodologias de segurança que resultaram em
melhorias na atividade do Técnico Eletrotécnica. O objetivo maior é a formação
plena do aluno, incorporando as atualizações da atividade profissional, de modo a
desenvolver profissionais preparados, conscientes e éticos.

A  direção,  (fls.  192  a  193),  informa  que  considerando  a
necessidade de atualização do Plano do Curso Técnico em Eletrotécnica para as
devidas correções,  encaminhou à Seed/PR  a solicitação de alteração do Plano
do Curso em dezembro de 2014, e que a partir do ano de 2015 foram ofertadas
duas turmas: uma com início em 20/02/15 e outra com início em15/06/15,  tendo
realizado os estudos por um Plano de Curso ainda não autorizado.

Segundo o NRE de Curitiba (fl. 211), a instituição de ensino
enfatiza que o documento de fls.  192 e 193,  foi  incluído no protocolado após
alerta do DET/Seed “... de que o curso não poderia estar seguindo a Matriz Curricular nova
antes da aprovação do pedido de alteração do Plano de Curso e para corrigir o equívoco e não
incorrer na possibilidade de ter problemas para certificar os alunos, fomos orientados a inserir o
nome dos alunos matriculados, solicitando convalidação dos estudos, conforme o conteúdo das
fls. 192 e 193”...

Diante do fato apresentado, constata-se que os estudos das
turmas citadas acima foram realizados em desacordo com as Deliberações deste
Conselho, havendo a necessidade de convalidar os atos escolares praticados por
um Plano de Curso diferente do autorizado, para fins de regularização da vida
escolar dos alunos.

Proposta de Alteração:

-Dados Gerais do Curso (fls. 219 e 376):

-Carga horária:
De: 1200 horas mais 120 horas de Estágio Profissional  
Supervisionado, totalizando 1320 horas
Para: 1280 horas, sendo 850 horas de aulas teóricas e 430  
horas de aulas práticas
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-Regime de funcionamento:
De: manhã – das 08 horas às 12 horas; tarde – das 13 horas
às 17 horas e noite – das 18 horas e 30 minutos às 22 horas
e 30 minutos
Para: manhã – das 08 horas às 12 horas e 25 minutos; tarde
– das 13 horas e 25 minutos às 17 horas e noite – das 19
horas às 22 horas e 30 minutos

-Regime de Matrícula:
De: modular
Para: modular, o interessado tem acesso ao curso na ocasião
da abertura de novas turmas, podendo ingressar somente no
primeiro módulo do curso 

-Período de integralização do curso:
De: mínimo de 21 meses (turma 6); 28 meses (turma 1,3,4) e
42 meses (turmas 2 e 5)
Para: 18 e 30 meses letivos

-Requisitos de acesso:
De: ser egresso do Ensino Médio ou estar matriculado no 3ª
ano do Ensino Médio Regular ou na EJA no último semestre
Para:  Ensino  Médio  completo,  matriculado  no  3º  ano  do
Ensino  Médio  Regular  ou  no  último  semestre  do  Ensino
Médio da Educação de Jovens e Adultos – EJA

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

Para: presencial, modular, subsequente e/ou concomitante ao
Ensino Médio

-Perfil Profissional de Conclusão do Curso (fls.222 e 377):

Qualificação intermediária:
De:

-do Auxiliar Técnico de Instalação de Linhas Elétricas de Alta e BaixaTensão - AT e
BT – 200 horas teórico-práticas e 20 horas de estágio = 220 horas de estudo:

Auxiliar equipes de profissionais da Área de Energia Elétrica de AT e BT, executar
instalações  elétricas  de  AT  e  BT,  utilizar  aplicativos,  reconhecer  manuais  e
projetos, auxiliar na realização de assistência técnica, executar ações de auxílio na
manutenção  de  instalações  elétricas,  sob  a  supervisão  do  coordenador  de
equipes,  manter-se  atualizado,  compartilhar  conhecimentos  em  tecnologia  e
integrar conhecimentos individuais para atingir metas estabelecidas para a equipe. 

-do Encarregado de Linhas Elétricas de Alta e Baixa Tensão – 428 horas de aulas
teórico-práticas e 60 horas de estágio = 488 horas de estudo
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Executar  instalações  elétricas  de  AT  e  BT,  realizar  estudos  sobre  instalações
elétricas, utilizar aplicativos, auxiliar na elaboração de cronogramas, orçamentos,
listas de materiais, reconhecer manuais e projetos, auxiliar na assistência técnica,
auxiliar na execução e manutenção de instalações elétricas de AT e BT, conduzir a
execução  técnica  de  tarefas  na  equipe  de  instalações  e  de  operações,  atuar,
auxiliando o engenheiro eletricista nas tarefas de instalação e concretização de
projetos  elétricos,  manter-se  atualizado,  compartilhar  conhecimentos  em
tecnologia e integrar conhecimentos individuais para atingir metas estabelecidas
para a equipe.

-do  Supervisor  de  Equipes  de  Instalação  de  Linhas  Elétricas  de  Alta  e  Baixa
Tensão – 574 horas de aulas teórico-práticas e 40 horas de estágio = 614 horas de
estudo

Supervisionar e orientar equipes de instalação de Energia Elétrica de AT e BT,
realizar  estudos  sobre  instalações  elétricas,  auxiliando  o  técnico  e  engenheiro
eletricista  na execução de cálculos,  medições e projetos,  utilizando aplicativos,
auxiliar  na  elaboração  de  cronogramas,  orçamentos,  listas  de  materiais,
reconhecer manuais e projetos, auxiliar na redação de propostas técnicas e na
assistência, auxiliar na condução de tarefas orientando e coordenando equipes de
execução  de  instalações  e  de  operações,  supervisionar  instalações  elétricas,
auxiliar  o  técnico e  o  engenheiro  eletricista  nas  tarefas  de  cálculos e  projetos
elétricos,  supervisionar  pessoal  de  operação  assistindo-os  tecnicamente  na
execução dos trabalhos, manter-se atualizado, compartilhando conhecimentos em
tecnologia e integrar conhecimentos individuais para atingir metas estabelecidas
para a equipe.

Conclusão do curso

-Técnico em Eletrotécnica – 1.200 horas de aulas teórico-práticas, 120 horas de
estágio supervisionado, no mínimo e comprovação de conclusão do Ensino Médio
= 1.320 horas de estudo no total

Instala,  opera  e  mantém elementos  de  geração,  transmissão e  distribuição  de
energia  elétrica.  Participa  na  elaboração  e  no  desenvolvimento  de  projetos  de
instalações elétricas e de infraestrutura para sistemas de telecomunicações em
edificações.  Atua no planejamento e execução da instalação e manutenção de
equipamentos  e  instalações  elétrica.  Aplica  medidas  para  o  uso  eficiente  da
energia elétrica e de fontes energéticas alternativas. Participa no projeto e instala
sistemas  de  acionamentos  elétricos.  Executa  a  instalação  e  manutenção  de
iluminação e sinalização de segurança.

 Para:

-Instalador de Linhas Elétricas de Alta e Baixa Tensão: Término do módulo I: 356
horas de aulas teóricas e 68 horas de aulas práticas:

Auxilia equipes de profissionais da Área de Energia Elétrica de AT e BT, executa
instalações elétricas de AT e BT, utiliza aplicativos, reconhece manuais e projetos,
auxilia  na  realização  de  assistência  técnica,  executa  ações  de  auxílio  na
manutenção de instalações elétricas sob a supervisão do coordenador de equipes.

-Encarregado  de  Equipes  de  Instalação  de  Linhas  Elétricas  de  Alta  e  Baixa
Tensão:  Término dos módulos I e II: 594 horas de aulas teóricas e 290 horas de
aulas prática. Totalizando 884 horas de estudos.

Executa  instalações  elétricas  de  AT  e  BT,  realiza  estudos  sobre  instalações
elétricas,  utiliza aplicativos,  auxilia na elaboração de cronogramas, orçamentos,
listas de materiais, reconhece manuais e projetos, auxilia na assistência técnica,
auxilia na execução e manutenção de instalações elétricas de AT e BT, conduz a
execução técnica de tarefas na equipe de instalações e de operações,  auxilia o
engenheiro  eletricista  nas  tarefas  de  instalações  e  concretização  de  projetos
elétricos.
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-Supervisor de Equipes de Instalação de Linhas Elétricas de Alta e Baixa Tensão:
Término dos módulos I, II e III e apresentação do trabalho de conclusão do curso:
850 horas de aulas teóricas e 430 horas de aulas práticas, totalizando 1280 horas
de estudos. 

Supervisiona  e  orienta  equipes  de  instalação  de  Energia  Elétrica  de  AT e  BT,
realiza  estudos  sobre  instalações  elétricas,  auxiliando  o  técnico  e  engenheiro
eletricista  na execução de cálculos,  medições e projetos,  utilizando aplicativos,
auxilia na elaboração de cronogramas, orçamentos, listas de materiais, reconhece
manuais  e projetos,  auxilia na redação de propostas técnicas e na assistência
técnica,  auxilia  na  condução  de  tarefas  orientando  e  coordenando  equipes  de
execução  de  instalações  e  de  operações,  supervisiona  pessoal  de  operação
assistindo-os tecnicamente na execução dos trabalhos.

-Técnico em Eletrotécnica:Total de 1280 horas de estudos, sendo 850 horas de
aulas  teóricas  e  430  horas  de  aulas  práticas,  com  o  pré-requisito  de  que  o
estudante comprove a conclusão do Ensino Médio:

Projeta,  instala,  opera  e  mantém  elementos  do  sistema  elétrico  de  potência.
Elabora  e  desenvolve  projetos  de  instalações  elétricas  industriais,  prediais  e
residenciais  e  de  infraestrutura  para  sistemas  de  telecomunicações  em
edificações.  Planeja  e  executa  instalação  e  manutenção  de  equipamentos  e
instalações elétrica.  Aplica medidas para uso eficiente da energia elétrica e de
fontes  energéticas  alternativas.  Projeta  e  instala  sistemas  de  acionamentos
elétricos e sistemas de automação industrial. Executa procedimentos de controle
de qualidade e gestão.

-Certificação (fls. 222 e 377):

 De:

Instalador Técnico de Instalação de Linhas Elétricas de Alta e Baixa Tensão – AT e
BT – 200 horas teórico-práticas e 20 horas de estágio =220 horas de estudo.

-Encarregado de Linhas Elétricas de Alta e Baixa Tensão – 426 horas de aulas
teórico-práticas e 60 horas de estágio = 486 horas de estudo.

- Supervisor de Equipes de Instalação de Linhas Elétricas de Alta e Baixa Tensão –
574 horas de aulas teórico-práticas e 40 horas de estágio = 614 horas de estudo.

-Após  a  conclusão  do  1º,  2º  e  3º  módulo  mais  a  conclusão  do  Estágio
Supervisionado ( 80 horas ao longo do curso e 40 horas no último módulo), além
da comprovação de conclusão do Ensino Médio, será expedido ao aluno o diploma
de Técnico em Eletrotécnica.

Para:

-Instalador de Linhas Elétricas de Alta e Baixa Tensão: Término do módulo I: 356
horas de aulas teóricas e 68 horas de aulas práticas.

-Encarregado  de  Equipes  de  Instalação  de  Linhas  Elétricas  de  Alta  e  Baixa
Tensão:  Término dos módulos I e II: 594 horas de aulas teóricas e 290 horas de
aulas prática. Totalizando 884 horas de estudos.

-Supervisor de Equipes de Instalação de Linhas Elétricas de Alta e Baixa Tensão:
Término dos módulos I, II e III e apresentação do trabalho de conclusão do curso:
850 horas de aulas teóricas e 430 horas de aulas práticas, totalizando 1280 horas
de estudos.

Após a conclusão o 1º, 2º e 3º módulo, total de 1280 horas, sendo 850 horas de
aulas teórica e 430 horas de aulas práticas e a apresentação do certificado de
conclusão do Ensino Médio,  será expedido ao aluno o diploma de Técnico em
Eletrotécnica.
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Matriz Curricular (fl. 224)

De:
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 Matriz Curricular (fl. 380)

Para:
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II - VOTO  DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis à alteração do Plano do
Curso  Técnico  em  Eletrotécnica  –  Eixo  Tecnológico:  Controle  e  Processos
Industriais,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  aprovado  pelo
Parecer CEE/CEMEP nº 493/14, de 12/08/14, que renovou o seu reconhecimento,
de acordo com o apresentado no mérito deste Parecer, do Centro de Educação
Profissional SINELTEPAR, do município de Curitiba, mantido pelo Sindicato das
Empresas de Eletricidade, Gás, Água, Obras e Serviços do Estado do Paraná,
ficando inalterados os demais termos.

Cabe  à  Coordenação  de  Documentação  Escolar/CDE/Seed
confrontar  os  relatórios  finais  com  a  documentação  escolar  dos  alunos  que
realizaram  seus  estudos  por  uma  Matriz  Curricular  não  autorizada,  a  fim  de
convalidar, em caráter excepcional, os atos escolares daqueles que preencherem
os requisitos necessários, para a regularização da vida escolar.

Cópia  deste  Parecer  deverá  acompanhar  o  Parecer
CEE/CEMEP nº   493/14, de 12/08/14.

 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.

Linda Mary  Inacio De Bortoli

         Relatora
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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
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