
PROCESSO N°  1271/16                                 PROTOCOLO Nº 14.120.547-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 788/16 APROVADO EM 06/12/16

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL IRMÃO MÁRIO
CRISTÓVÃO - TECPUC

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Mecânica  – Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e de alteração
do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 1177/11,
de 09/12/11.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI

I – RELATÓRIO

 1. Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1879/16 –
Sued/Seed, de 18/11/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no  NRE   de  Curitiba,  em  10/06/16,  de  interesse  do  Centro  de  Educação
Profissional Mário Cristóvão – TECPUC, do município de Curitiba, mantido pela
Associação Paranaense de Cultura - APC, pelo qual solicita a renovação do
reconhecimento do Curso Técnico em Mecânica - Eixo Tecnológico: Controle e
Processos Industriais, subsequente ao Ensino Médio e a alteração do Plano de
Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 1177/11, de 09/12/11.

 1.1 Da Instituição de Ensino 

 O  Centro  de  Educação  Profissional  Mário  Cristóvão  –
TECPUC,  localizado  na  Rua  Imaculada  Conceição,  nº  1155,  município  de
Curitiba,  obteve a renovação do credenciamento para a oferta  de Cursos da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio pelo Parecer CEE/CEMEP  nº
664/16, de 19/10/16, pelo prazo de dez anos, a partir de 09/10/16 até 09/10/26.

O Curso Técnico em Mecânica - Eixo Tecnológico: Controle
e  Processos  Industriais,  subsequente  ao  Ensino  Médio foi  autorizado  para
funcionamento  e automaticamente reconhecido pela   Resolução   Secretarial

 CM - IK                                                                                                                                                                                                                                                  1



PROCESSO N°  1271/16

nº  2962/04,  de  31/08/04.  Obteve  a  renovação  do  reconhecimento  pela
Resolução Secretarial nº 3505/09, de 23/10/09 e pela Resolução Secretarial nº
06/12, de 02/01/12, com base no Parecer CEE/CEB nº 1177/11, de 09/12/11,
pelo prazo de cinco anos,  a partir do início do ano de 2012 até o final do ano
de 2016.

1.2 Plano de Curso

O  Plano  do   Curso  Técnico  em  Mecânica  -  Eixo
Tecnológico: Controle e Processos Industriais, subsequente ao Ensino Médio
foi aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 1177/11, de 09/12/11.

Alteração Proposta:

Dados Gerais do Curso:

Carga Horária:

De: 1200 horas
Para 1300 horas

Regime de Funcionamento:

De:
2ª a 6ª feira/matutino - 07 horas e 30 minutos às 12  horas
2ª a 6ª feira/vespertino – 13 horas e 30 minutos às 18   
horas
2ª a 6ª feira/noturno – 19 horas às 22 horas e 15 minutos

Para:
2ª a 6ª feira/matutino - 07 horas e 30 minutos às 12  horas
2ª a 6ª feira/vespertino – 13 horas e 30 minutos às 18   
horas
2ª a 6ª feira/noturno – 19 horas às 22 horas e 35 minutos

Regime de Matrícula:

De: por período e realizado nas datas estabelecidas em
Calendário Escolar, onde o aluno requererá sua matrícula
em formulário junto à Secretariado
Para: por semestre e realizado nas datas estabelecidas
em  Calendário  Escolar,  onde  o  aluno  requererá  sua
matrícula em formulário junto à Secretariado
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Número de Vagas:

De: 150 vagas por período
Para: 150 vagas por semestre

Certificados e Diplomas

De: 
O aluno que comprovar a conclusão do Ensino Médio e concluir com
êxito  o  Curso  Técnico  em  Mecânica  de  Nível  Médio  –  Eixo
tecnológico: Controle e Processos Industriais, com carga horária de
1200 horas receberá o diploma de Técnico em Mecânica.

Para:
O aluno que comprovar a conclusão do Ensino Médio e concluir com
êxito  o  Curso  Técnico  em  Mecânica  de  Nível  Médio  –  Eixo
tecnológico: Controle e Processos Industriais, com carga horária de
1300 horas receberá o diploma de Técnico em Mecânica.

Perfil Profissional de Curso:

De:
Os técnicos formados em Mecânica deverão coordenar e desenvolver
equipes  de  trabalho  que  atuam  na  instalação,  produção  e
manutenção, aplicando métodos e técnicas de gestão administrativa e
de  pessoas.  Deverão  aplicar  normas técnicas  e  especificações de
catálogos,  manuais  e  tabelas  em  projetos,  em  processos  de
fabricação,  na  instalação  de  máquinas   e  de  equipamentos  e  na
manutenção industrial. Elaborar planilha e custos de fabricação e de
manutenção de máquinas e equipamentos estabelecendo a relação
custo e benefício. Aplicar métodos, processos e logística na produção,
instalação e manutenção. Projetar produto, ferramentas, máquinas e
equipamentos utilizando técnicas de desenho e representação gráfica
com seus fundamentos matemáticos e geométricos. (fl. 722)

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. 762)
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Matriz Curricular (fl. 763)
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Relatório de Avaliação Interna do Curso (fl. 769)
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  1.3 Comissão de Verificação (fl. 746)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  549/16,  de  26/09/16,  NRE  de  Curitiba,  integrada  pelos
técnicos pedagógicos: Tânia Mara Melo Medeiros, bacharel em Secretariado
Executivo; Vera Lúcia Bergamini Erbe, licenciada em História; Marissol Maciel
Lascosk, licenciada em Geografia e como perito Raphael de Castro Lascosk
bacharel em Engenharia Mecânica, após visita,  in loco, em 29/09/16, em seu
relatório  circunstanciado  declara  a  existência  de  condições  para  que  se
conceda a renovação do reconhecimento, e informa:

(…)  A instituição  de  ensino  apresenta  infraestrutura  adequada  para
oferta de cursos da Educação Profissional
(…) Possui acessibilidade para educandos com deficiência, por meio
de rampas de  acesso,  elevadores  e  banheiros  adaptados,  além de
pisos sinalizadores.
(…)  O  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  apresenta
validade até 27/03/17 e a Licença Sanitária até 02/04/18.
(…) Possui seis laboratórios de Informática e  laboratório de Mecânica
devidamente equipado.
(…) Os docentes possuem habilitação de acordo com as disciplinas
indicadas.
(…) A biblioteca pertencente à PUC conta com obras raras, coleções
completas,  mapas  e  vídeos,  produção  científica  da  Universidade  e
mais acervo bibliográfico específico.
(…)  Mantém  convênios  com  Petróleo  Brasileiro  S/A  –  Petrobrás;
Motormac  Rental  Locações  de  Equipamento  S/A;  Novozymes  Latin
America Ltda; Eletrolux do Brasil S/A; Duotec Engenharia Ltda e Volvo
do Brasil Veículos Ltda.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de  Curitiba,  em  10/10/16,  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. 794).

1.4 Parecer CEF/Seed (fl. 803)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
3083/16–CEF/Seed, manifesta-se favorável à  renovação do reconhecimento
do curso e encaminha o processo ao CEE/PR.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 798)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
237/16–DET/Seed, encaminha o processo ao CEE/PR para a renovação do
reconhecimento do curso.
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 2. Mérito

Trata-se  do pedido  de  renovação  do reconhecimento  do
Curso  Técnico  em  Mecânica   –  Eixo  Tecnológico:  Controle  e  Processos
Industriais, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e de alteração do
Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 1177/11, de 09/12/11. 

 O  certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  e  a
Licença Sanitária estão com os prazos de validade atualizados.
          
 De acordo com a Comissão de Verificação, a instituição de
ensino  apresenta  condições  básicas  para  a  oferta  do  curso,  com recursos
físicos, materiais, pedagógicos, tecnológicos e humanos em consonância com
as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR.

 II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do  Curso Técnico em
Mecânica -  Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais,  subsequente
e/ou concomitante ao Ensino Médio, regime de matrícula por período, carga
horária  de 1200 horas,  período mínimo  de  integralização do curso de 16
meses,  150 vagas por período, presencial, do Centro de Educação Profissional
Irmão Mário Cristóvão – TECPUC, do  município de  Curitiba, mantido pela
Associação Paranaense de Cultura,  pelo prazo de cinco anos, a partir do início
do ano de 2017 até o final do ano de 2021, de acordo com as Deliberações 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 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. 

Recomendamos  que  a  formação  pedagógica  da
coordenação do curso e dos docentes 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 Sistec – Sistema de Informação e Supervisão de Educação Profissional e
Tecnológica para o curso;
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b)  atender  ao  contido  nas  Deliberações  nº  03/13  e  nº
05/13-CEE/PR, em relação às normas e prazos ao solicitar  a renovação do
credenciamento para a oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio e a renovação do reconhecimento do curso. 

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato de renovação do reconhecimento do curso;

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

É o Parecer.

Linda Mary Inacio De Bortoli
          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, 06 de dezembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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