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PARECER N' 65/201 9-CEDF

Promsso SEI/GDF no 00080-00101463/2018-37

interessado: Centro de Ensino Médio ]nfegrado a Educação Profissional do Gama
GEMI-Gama

Aprova o Plano de CtJno do caso técnico de nível médio de Témico em
]nfoimáüm Integmdo ao Echo Mêdo do Cm&o de Ensina Médio integrado à
Edumção Profissional do Gama.

1- 111STÓRICO - O presente processo, autuado em 18 de junho de 2018, de interesse do
Centra de Ensino Médio Integrado à Educação Piofissiona[ do Gama, situado na EQ 1 2/]6
Área Especial, Setor Oeste, Gama - Detrito Federal, instituição educacional da rede pública
de ensino do Distrito Federal, mantida pela Seçretuia de Estado de Educação do Disuito
Federal, com sede no SBN, Quadra 2, Bloco C, Edifício Phenícia, Brasília - Distrito Federal.
trata de alteração do Plano de Curso do curso técnico de nível médio de Técnico em
Inâomlática Integrado ao Ensino Médio, eixo tecnológico InEomução e Comunicação, na
modalidade de educação presencial, e respectiva aprovação. nos termos do artigo ] 14 da
Reso[ução n' 1/20] 2-CEDF.

A Portaria n' 94/SEEDF, de 15 de março de 2006, aprova a criação do Centro de
Ensino Médio Integrado à Educação ProHusional do Gama, vinculado à Diretoria Regional de
Emino do Gama, para funcionar no endereço EQ 04/10, Área Especial E, Setor Sul(cama e, a
partir de 2010, passa a hnçionar nas atuais instalações. A Portaria n' !49/SEEDF, de 5 de
maio de 2006, oom fiilcro no Parecer no 277/2005-CEDF, autoriza a oferta do ensino médio
integrado à educação pmã$siona] técnica de nível médio com o curso Técnico em
liúomlática, na modalidade presencial em ten)po integral e digno.

O CEMl-Gama o6erew pma a comunidade cursos técnicos de Formação Inicial e
Continuada e PRONATEC, bem como cursos técnicos no notumo, para alunos das outms
escolas de ensino médio regular da SEEDF que estudam no Gama, por meio de Projeto da
Secretaria de Estado de Educação - MEDIOTEC.

ConÊomle consta na justi6çativa do Plano de Curso aprewntado, o documento Êoi
readequado pma que estala "em concordância com documentos atuais acerca da oferta do
Ensino Médio em regime semestra]/muar, do Ensino Médio em Tempo ]ntegra](EMTI) e
anda da Fomnção Técnica em Informática integrada ao Ensino Médio".

11 - ANALISE - O processo ãoi instruído e analisado pelas equipes técnica da Coordenação
de Supervisão, Nomias e Infomiações do Sistema de Ensino - Cospe/Suplav/SEEDF e do
Conselho de Educação do Distriü) Federal - CEDF, sob a égide e de acordo çom o que
determina a Resolução n' 1/2012-CEDF, e legislação especHca Vigente, destacando-se' os
seguintes documentos anexados aos autos: /, . . ( {
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Plano de Caso, documento !$4!$436.
Relatório 28, Aná]ise do P]ano de Curso, documento ]41848é].
Relatório 29, Relatório Conclusivo da Cospe, documenh 1418é432
Diligência CEDI, documento 17472332.

Do Plano de Curso

Curso: Curso Técnico em InÊomlática Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Infommção e Comunicação
Modalidade: Presencial

O Piano de Curso, documento ]841B43é, contempla o previsto zla ]egisiação
espwífica vigente pma educação proâissioilal de nível técnico, çonÊonne o artigo 62 da
Resolução n' 1/2012-CEDI que, cotdados com as análises realizadas por técnicos da
Cosia/Sup[av/SEEDF, documentos ]41B4861 e ]418643Z registra-se, em resumo:

1- Justificativa para oferta do curso: Formar "proâssionais capazes de prover m
necessidades dos arranjos pmdutivos locais e regionais, colaborando com o progKsso local e
oportlinizando à população, altemativas de desenvolvimento em sua capacitação
profissional"

2- OUetívos do Curso: a hstitüção educacional apresenta como objetivos do curso

6omiação de profissionais em Nível Médio pam atum no mercado de trabalho no
campo de prestação autónoma de serviços e maQutmção de inhmtáüca, anpraas
de assistàlcia lémica e entras públicos de awsso à míaneL[. ..] uma formação
humanísüw e íntegro pam que, além de tónicos, os proHssiomis sejam ddadãos
críticos, imparciais e re8exivos, aptos a iiltúr agb e opa'ar em sm realidade,
explorando o Digo dos métodos, técnicas e as temologias com rwponsabilidade
soçia[. Assim como a habilitação profíssiona] téçnic% a possibilidade de
vertiçalização para cubos de graduação no ithaário formativo.

3- Metodologia Aditada

O processo de ensino-aprendizagem pressupõe profmsores e estudantes como
abates atumtes e influentes. O prof«sor, nesse entmdimmto, busca beneficiar um
aprendizado que incida na rwlidade do estudante, aper&içoando sua autonomia e
criticidade. Desmvolvmdo a formação integral aliada à íblmação técnico-
profissianai, rmlizada na perspectiva da hterdisçiplinaridade e da contextualização,
int%rindo a educação e as dimmsõw do trabalho, da ciência, da tecnologia e da
cultura como base da proposta e do desenvolvimento curúcula' pua que o estudante
w:ja um cidadão putiçipativo e transformada' em sua sociedade.
Os cmteúdos são trabalhados de fnilna interdbciplinm, benefiçimdo a anialogia
ai&e o conhecimento e o aprendizado significativo. Desta $onna, o estudmte
relaciona o aprendizado em sala de aula com sw unida'se de colüecimaito,
Olperiência e circunstâncias prolissianais. Outro pinto importante é dwperur o
hta'esse em desvenda, saber questionar e indica rwwsos, tento para a vida social
como profissional.

Procum-se também desenvolva no educando uma atjüide témico-cientíâca. ou sqa,
]
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interesse em descobrir, saber o porquê, quwtimar e propor soluções, devendo esta
atüude e:star presente em todas as atividades desmvolvidas no ouso e ser levada
pelo educando pwa sm vida pro$ssional.

O CEMl-Gama oÊuecuá seu ouso com 10 horas diárias, atmdmdo assim o n'feto
de Educação Integral em Trapo integral(PROEITI), onde suas aüvidades
acontecerão em filmo único de 10 horas dirias, em pejado coníhuo, sem
interrupções, de modo a atender todos os estudante matriculados na UE, sendo que

ativídades complementares da Parte Flexível salão en#emeadas com os
camponmtes curriculares da Base Nacional Comwl} e da Educação Profiwianal, de
modo a o&rtar um atmdímwto dikrmçiado, prazerwo e atrativo a seu público alvo,
de acordo com o Parwer n' 208/2017-CEDI, que aprova as DireMzes Pedagógicas e
Operacionais pam a Educação em Tenro ht%ml nas Unidades Eswlues da Rede
Públi@ de Ensino do Distrito Federal, reÊawte à pálida de edumção em tempo
htqml na rede pública de msho do DF.

l

4- Reqúsitos para Ingresso no Curso: as condições para ingresso no curso de ensino
médio integrado à educação proâssional "dw-se-á mediante processo de seleção pública,
obedwendo às nomlas adotadu pela UE, de acordo com edital próprio:

5- Fetal PtoÊissional de conclusão do curso: a proposta para o egresso do curso, além
das competências referentes ao ensino médio, está de acordo com o Catálogo Nacional de
Casos Técnicos de Nível Médio, quais sejam:

Instalar sístanas operacimais, aplicatívos e pa'iâhicos pwa deshop e havida'w;
l)esenvolver e documentar aplimções pam desktop com acesso a web e a banco de
dados; Rmlizar manutenção de computadmn de uso gemi e hstalm e configurar
redes de computadores locais de pequeno porte, de acordo çom o previsto no CNCT-
MEC, pam o curso técnico em Inbrmática.

6- Organização Curricular: O curso está esüuturado de acordo com as Diretrizes
Curricu[mes Nacionais pam o ensino médio e em conformidade com o Catálogo Naciona] de
Cursos Técnicos de Níve[ Médio, em mgime aiula]/modu]u, com caga horária total de 5.200
(Ghco mi], duzentos) horas, na modp]idade presencia], çom oferta em tempo integral, de
segunda a sexta das 7h30 às 1 7h30, resumido na matriz curricula acostada à í1. 16, do Plano
de Curso, o qual consta:

O CURSO TÉCN[CO EM NFORMÁT[CA IN:REGRADO AO ENSINO MÉD]O
possui carga haráría total de 5.200(seis mil, duzentos e quarenta) botas distribüdas
mi 03(três) mos lesivos. Esse total de horas é representado a seguir:
+ 3.000 ha'as em aulas do Ensino Médio Regular;
+ 1.000 harw da parte üexível(EMTD
e 1.200 ha'as da parte pro6ssional fénico em inRxmática.
Com essa totalidade de 5.200 heras, assegura-se, simultaneamente, o çumprimwto
das 6nalidades estabelecidas pam a formação gemi e as condições de preparação
pam o exucício da pro6ssão técniw.

O caso está organizado na forma integrada, ou soja, são atendidas as finalidades e
direüizes do ensino médio, da educação profissional técním de nível médio e
também do ensino em tempo integral de forma comptemenür e articulada, conâlmie
a legislação vigente.
[...]
Em cumprimento às Direüizes Curricüares Nadonai$.pam o Ensino Médio são

/Ç»
f

4



À
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETANA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

abordados os componentes cuniculares obrigatórios da base nacional comum de
acordo com a Rwolução no 2/2012 CNE/CEB distribuídos an qmtro áreas do
çanhwimento e da fonnação téulica em h6ormáticl
Áreas do Conhwimento:
1. Linguagens;
2. Matem ética:

3. Ciêlicía da natureza;
4. Ciências humanas;
Fomiação Técnica;
[ . ]nürmátia
A hterdisciplinaridade e a contextualízação assegurwam a trmsversalidade do
calhmimento diluentes componentes cuniwlares e eixos temáticos,
perpmsando todo o currículo e propícimdo a interlocução müe os saberes e os
dif«entes campos do coiüecimento.
No ensino médio, são tentados de âonna ümsvasal

de componentes curriwlares eixos

e htearada. em todos os
componentes curriculum, os seguhtw temas: saúde, sexualidade e género, vida

e swial, prowsso de envejhmimmta, direitos humanos, educação
ambiental, educação para o consumo, edumção ajimmtar e nuüicional, educação
Rscal, educação pam o üânsito, trabaho, ciência e temologia, diversidade cütuml
dentre outros.

Constituwi, ainda, conteúdos pragramátiws dos componentes cuniwlares
obrigatórios da educação básim a História e Cultum Aâo-Brasileira e Indígena,
miüstradas no âmbito de todo o currículo escolar, an wpwial nas áreas de arte e de
literatura e bistâ'ia brasileira; direito e cidadania, e diremos da mulha' e ouros

direitos humanos,

assuntos com o recorte de género.
A edumção ambiental é conteúdo transverul desenvolvido de forma articulada aos
componentes curriwlmes. Assim como, a música é conteúdo obrigatório, mas não

imponente cwriculn A«e e eduwção finanwim conteúdowclusivo, do imponente cwriculn A«e e eduwção
obrigatório do componente cuiriculw Matanáüca nos três mos do ensino médio.

Ane

O Curso oferew os Pmjetos Integradores(PI) que "são atividpdes interdisciplinares
desenvolvidas dentro do prowsso âommíivo do GEMI - Gama e articula gradativamente os
conhecimentos que estão sendo adquiridos em cada série do Echo Médio Integrado", os
quais tem como objetivos os de desenvolver nos alunos as seguintes competências:

Saber contextualizar os colúnimmtos adquiridos pam üza lama leitura do
colaborado com o seumundo, mtmdK pam explicar a realidade,

desenvolvimento e com o desenvoivimmto social.
explica a

éter-relacionar os conhwimwtos das diversas áreas, reconhecer suas limitações
e potencialidades pna málise da realidade.
Mobiliza conhedmentos pam resolução de situações-problema e para m&mtar
os desvãos das várias áreas do conhnimento.

hipóteses,

Exaçitw cuúosidade intelectual pna hvaügar causas,
possíveis

soluçÕ«.
Trabalhar çolabaativamente para exarou a empatia e o diálogo.

ideias, ugtmmtar com base

simulações organizar oonhecimmtos aponür
elaborar testes,

Expressar-se, paltihu' empa'iências,
dados e hÊonnações.

üíos,

O curso não oferece opções
único, cumprindo duas Humlidades
interdependente".

compiementues
de um curso
integrada e
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Curso
Todas as emeiúas por componente curricular estão elencadas, fls. 23 a 84 do Plano de

7- Critérios de avaliação: Da avaliação do desempenho do estudante, registra-se

A avaliação do aproveitamento dos estudantes üz parte do processo educativo da
escola, porbnto: ht%ml(hummístim), prwessual(o procwso desenvolvido),
contínm(dia a dia), diaplósHca(rwupefação dwmte o processo), individual(auto-
ava[iação no fína] da aüvidade ava]iativa), rm]izada peias equipes de educadnes ao
longo do p«iodo lesivo de acordo com os oyetivos previstos, nlaoionados aos
diversos conteúdos e por meio de di&rmtes insüumaltos

A avaliação do estudante será contínua e cumulativa, considerando os aspectos
qualitativos e quantitativos. Tan como objetivo acompalüar o $eu aproveitamento e
lomba' subsídios pam o apa'fêiçoamento do prowsso mshoaprendizagem, cÜa
wüutum baseia-se an naM de 0,0(zero) a l0,0(dez) ]-.]
o estudmte que não atingir a média anual igual a 5,0(cinco), rmlizará a avaliação de
recuperação anual, com peso l0,0(dez)
Será considerado aprovado, após a rm]ização da ava]iação de rwupeíação sqmestra]
e muar o estudante que obtiver média final igual ou superior a 5,0(chão). Salvo
disposições em contrário que venham a fizer puto da legislação vigente na rede
pública de ensino do Disü'üo Fedaal

Será cmsidaado apmvado, o estudante do Curso Técnico de Nível Médio de
Técnico an ]nhrmática ]htegrado ao Ensino Médio, que obtive', ao anal do
somem'e/mo lesivo, o cumprimento dos seguintes reqüsüos:
1 . Frequência mínima de 75% de ha'as lesivas;
2. Nou anal igml ou superior a 5,0(çüico) putos em todos os Compmmtes
Cuniculwes;

E aditado o regime de dependência que assegum ao estudante prossWiür os estudos
na sêde ímediatammte subsequente, quedo o seu aproveitamento na série anterior
hr insatishfório em até dois componentes cuniculaes.

1...1

8- Especificação da Inâaestrutwa: a instituição educacional descreve o espaço físico
e Klaciona os equipamentos e mobiliários de que dispõe para os estudantes, fls. 96 a 101 do
Plano de Caso, que atende as exigências especificadas no Catálogo Naçionlal de Cursos
Técnicos de Nível Médio.

9- Plano de estágio cwricular supervisioniRdo: "0 caso não prevê o estágio
proüissiona[ supervisionado, mas a prática pro]issiona] em situação real de trabalho em
diferentes situações vivençiadas, aprendizagem e trabalho, como experimentas e ativídades
especíâcas em ambientes especiais

10- Critérios de Certiâcação de Estudos e Diplomação: O diploma de conclusão do
Curso TécMco de Nível Médio de Técnico em InÊomlática Integrado ao Ensino Médio, eixo
twnológico InÉomlação e Comtlniçação, será expedido pela Secretaria Escolar do Centro de
Ensino Médio Integrado a Educação Profissional do Gama - CEN41-Gama, observando o que
consta no Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrüo Federal

Observa-se que "o diploma terá validade de Êonna simukâneh e integrada(taco)

/" '' +'
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para fins de habilitação pmâssional e(quanto para fins) de certificação do Ensino Médio
garantindo(e pam) a continuidade de estudos(m Educação Superior)".

11- Relação de Professores e especialistas: por se tratar de uma instituição pública, os
proâusionlais doentes e técnicos especíHlços para serem alagados no devido curso são os
contratados pela SEEDF, conçursados ou temporários, e msume o perfil técnico necessário a
cada wna das ocupações.

12- Critérios de aproveitamento de estudos, de conhecimentos e experiências
anteriores: por tratar-se "de um único caso, com pfojeto pedagógico único, com proposta
curricular única e com matrícula úúca", "não há Goma utilizar o aproveitamento de estudos
do Ensino Médio pam o ensino técnico de nível médio"; a exceção se dá para o "estu(iaate
originário de outra instituição que ofereça o Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em
húormática Integrado ao Emino Médio", desde quell4a compatibilidade entre os conteúdos e
caga horária, !)avendo possibilidade de adaptação para complementação de conteúdo e carga
horária.

111 -- CONCLUSÃO - Diante do exposto e dos elementos de instrução do pmcesso, o parecer
é por aprova o Plano de Curso do curso técnico de nível médio de Técnico em Inâormátiça
Integrado ao Ensino Média, incluindo a matriz cunicular que conlstüui o anexo único do
presente parecer, do Censo de Ensino Médio integrado à Educação Proãssional do Gama,
situado nla EQ 12/16, Área Especial, Setor Oeste, Gama - Distrito Federal, instituição
educacional da rede pública de ensino do Distrito Federal, mantida pela Secretaria de Estado
de Educação do DistHto Federal, com sede no SBN, Quadra 2, Bloco C, Ediâcio Phenícia,
Brasília - Detrito Federal

Ê o parecer.

;Helena Reis", Brasília, í9 de março de 2019

rosé RUDES (/?i(En(Jl>üOSTA
ConseWeiro-jielator

Aprovado na C
e em Plenário
em 19/03/2019
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Anexo único do I'ãrwer n' 6S/2019-CEDF
MATRIZ CIIRR]CULAR

llnsütuição: CENTRO DE E TONAL
Riso: Curso Técnico de Nível Médio de Técúco em Infoimátiu integrado ao Ensino Médio

deixo Tnnológico: ComunimÇão e Informação
adalidade@tüpa: Educação Profissional Integada ao Ensino Médio

ime: Anual l OIEanimção: Semestral l Módulo: 20 semmas
'uo: hteg.al l Atendimento: 10 horas
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Observações:
i. Hmálio de íimcionamento: '7h30 às 17]l30.
2. Duração do módüo-lida: 50 minutos.

4. Os nqetos Pedagógicos da Paro Flexível - l,ínglu Portuguesa, M&emáüca e Fomlação de llábüos individual e Social
são obri98tórios.

5 As Prática Proâssianal são obri#:tórias para os alun(s da 3' série, sendo que cada estudan© deverá cumpra 240 duas.
6. Caso o estudarlte não aDIe oelo componente cllrricular LEM-Espanhol, a caro. huária sela prwnçhida pm' um prQÍeto


