
PROCESSO Nº 491/16       PROTOCOLO Nº 14.045.122-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 700/16       APROVADO EM 07/11/16

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

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEED/PR

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de alteração do Parecer CEE/CEMEP nº 311/16, de 17/05/16,
que aprovou a alteração do Plano do Curso Técnico em Edificações –
Eixo Tecnológico: Infraestrutura, subsequente ao Ensino Médio, nas
instituições de ensino da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná,
referente ao Perfil Profissional de Conclusão de Curso.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação/Sued, pelo Despacho de
10/10/16, reencaminha a este Conselho o expediente protocolado na Seed/PR,
em 18/04/16, pelo qual solicita a alteração do Parecer CEE/CEMEP nº 311/16, de
17/05/16, que aprovou a alteração do Plano do Curso Técnico em Edificações –
Eixo Tecnológico: Infraestrutura, subsequente ao Ensino Médio, nas instituições
de ensino da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná, referente ao Perfil
Profissional de Conclusão de Curso.

  2. Mérito

Trata-se do pedido de alteração do Parecer CEE/CEMEP nº
311/16,  de 17/05/16, que aprovou a alteração do Plano do Curso Técnico em
Edificações – Eixo Tecnológico: Infraestrutura, subsequente ao Ensino Médio, nas
instituições de ensino da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná, referente
ao Perfil Profissional de Conclusão de Curso.

A Chefe do Departamento de Educação e Trabalho/DET/Seed
justifica  o  pedido de  alteração  pelo  fato  de  que  no  Perfil  Profissional  houve
equívoco na digitação. Portanto, onde se lê: “Desenvolve projetos e pesquisas
tecnológicas  na  área  de  especificações”,  leia-se:  “Desenvolve  projetos  e
pesquisas tecnológicas na área de edificações”.
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Proposta de Alteração:

Perfil Profissional de Conclusão de Curso:

De:

O  Técnico  em  Edificações  domina  conteúdos  e  processos
relevantes  do  conhecimento  científico,  tecnológico,  social  e
cultural, utilizando suas diferentes linguagens, o que lhe confere
autonomia intelectual e moral para acompanhar as mudanças, de
forma a intervir no mundo do trabalho, orientado por valores éticos
que  dão  suporte  à  convivência  democrática.  Detém
conhecimentos científicos e tecnológicos, que lhe permitem atuar
de forma consciente na sociedade e no mundo do trabalho.  O
Técnico  em  Edificações  desenvolve  e  executa  projetos  de
edificações. Planeja a execução e a elaboração de orçamento de
obras. Desenvolve projetos e pesquisas tecnológicas na área de
especificações. Coordena a execução de serviços de manutenção
de equipamentos e de instalações em edificações.

Para:

O  Técnico  em  Edificações  domina  conteúdos  e  processos
relevantes  do  conhecimento  científico,  tecnológico,  social  e
cultural, utilizando suas diferentes linguagens, o que lhe confere
autonomia intelectual e moral para acompanhar as mudanças, de
forma a intervir no mundo do trabalho, orientado por valores éticos
que  dão  suporte  à  convivência  democrática.  Detém
conhecimentos científicos e tecnológicos, que lhe permitem atuar
de forma consciente na sociedade e no mundo do trabalho.  O
Técnico  em  Edificações  desenvolve  e  executa  projetos  de
edificações. Planeja a execução e a elaboração de orçamento de
obras. Desenvolve projetos e pesquisas tecnológicas na área de
edificações. Coordena a execução de serviços de manutenção de
equipamentos e de instalações em edificações

II - VOTO  DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis à alteração do Parecer
CEE/CEMEP nº 311/16, de 17/05/16, que aprovou a alteração do Plano do Curso
Técnico  em  Edificações  –  Eixo  Tecnológico:  Infraestrutura,  subsequente  ao
Ensino Médio, nas instituições de ensino da Rede Pública Estadual de Ensino do
Paraná, referente ao Perfil Profissional de Conclusão de Curso, descrito no mérito
deste Parecer, ficando inalterados os demais termos.

Cópia  deste  Parecer  deverá  acompanhar  o  Parecer
CEE/CEMEP nº 311/16, de 17/05/16.
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Encaminhamos cópia  deste  Parecer à Secretaria de Estado
da Educação para as providências e o processo 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, 07 de novembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP 

Oscar Alves
Presidente do CEE
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