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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia

Proposta - SEE/CRE BRAZLÂNDIA  

                                                                       Governo do Distrito Federal

                                                    Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

                                                                   Subsecretaria de Educação Básica

                                                        Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia

                                      Centro de Educação Profissional-Escola Técnica de Brazlândia- ETBRAZ

 

 

                                                                                 Proposta de Adesão

 

1.Dados de Identificação da Unidade Escolar

-Centro de Educação Profissional- Escola Técnica de Brazlândia ETBraz

 

2. Identificação do Curso de Educação Profissional

-Técnico em Informática

    

  

EIXO TECNOLÓGICO

 

Informação e Comunicação

 

 

 

 

 

BASE LEGAL

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos CNCT/MEC/2016 -
Portaria MEC nº 870, de 16 de julho de 2008, com base no
ParecerCNE/CEB nº 11/2008 e na Resolução CNE/CEB nº
3/2008; Guia FIC 4ºedição

– Portaria MEC nº 12/2016; Resolução CNE/CEB nº 1 de
2005; Decreto Federal n°5.622 de 2005; Decreto Federal nº
5.154/2004; Resolução CNE/CEB n°04/1999 e Lei Federal nº
9.394/1996. Resolução 1/2018 - CEDF

HABILITAÇÃO

PROFISSIONAL

 

Técnico em Informática

 

QUALIFICAÇÃO 1
Operador de Computador

 Instalador e Reparador de Redes de Computadores
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QUALIFICAÇÃO 2

 

MODALIDADE
Educação Profissional Técnica de Nível Médio – Presencial

 

CARGA HORÁRIA
TOTAL DO CURSO

 

1.200 Horas

 

3. Justificativa para a oferta (contextualização social, econômica e cultural que fundamentam a escolha do Curso).

           O processo de criação da Escola Técnica de Brazlândia (ETBraz) pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal (SEEDF) teve início em 2011, atendendo o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que consagra a
Educação Profissional e Tecnológica entre os níveis e as modalidades de educação e ensino, situando-se na confluência de
dois direitos fundamentais do cidadão: o direito a educação e o direito ao trabalho, que são consagrados no artigo 227 da
Constituição Federal.  Tivemos como justificativa o fato de Brazlândia apresentar características de cidade de Interior, onde
sua população pacata e hospitaleira se divide entre a zona urbana e rural, apresentando uma economia baseada na produção
agrícola. Apresenta também uma grande quantidade de empresas de pequeno, médio e até grande porte nos mais diversos
setores e um comércio que abastece a cidade de forma insuficiente, pois está alicerçado em comerciantes locais, pois não há
interesse de comerciantes de fora se instalarem aqui, em decorrência da distância do Centro Econômico da Capital e também
em função do poder aquisitivo baixo da maior parte da Comunidade. Os serviços oferecidos encontram se carentes de
qualificação, tornando a mão de obra barata e solidificando assim a baixa no poder aquisitivo local.

             Com relação à oferta de educação também apresenta uma grande defasagem, nossos jovens são obrigados a sair da
cidade para complementarem seus estudos, pois aqui não há nenhuma oferta a nível Superior ou Curso Técnico, obrigando a
busca em outras cidades vizinhas, enfrentando a distância, o desconforto do transporte e outros aspectos que interferem de
forma crucial o desenvolvimento  cognitivo do estudante.

             Em decorrência de todas essas situações, verificou-se a necessidade de uma Instituição de Ensino que fosse capaz de
atender essa demanda e amenizar, de forma significativa, as problemáticas: falta de qualificação profissional e garantia de
estudos para  além do Ensino Médio

            O CEP- Etbraz vem como solução para esse problema e realização de um sonho antigo da comunidade. A oferta dos
cursos foi definida por consulta pública através de audiências. Essas aconteceram  nas Unidades escolares  que ofertam
Ensino Médio, onde o público alvo foram os estudantes cursistas do 3º ano, pois são em potencial, o grupo ao qual a escola
também se destina. Foi consultada também a comunidade como um todo, pois a escola pretende atender não só estudantes
recém saídos do Ensino Médio, mas também a comunidade como um todo, por isso as modalidades concomitante,
subsequente e Integrada.

              Nas audiências, foram apresentadas 70 opções de cursos em um catálogo elaborado pelo Grupo de Trabalho
instituído pela Portaria  Nº 156, DE 13 DE MAIO DE 2019, com representação das subsecretarias : Subeb, Sinova, Sugep,
Suplav e Gabinete e diversos setores da SEE, onde foram levadas em consideração questões que viabilizassem a implantação
dos cursos, tendo ainda a possibilidade de acrescentar sugestões, caso a mesma não estivesse na pesquisa. Os mecanismos de
votação utilizados foram as cédulas e também o voto online. As audiências foram realizadas na cidade onde a comunidade foi
chamada a participar por meio de cartazes, divulgação na rádio local e cartazes e também no Entorno, pois esse público se
encontra integrado a nossa comunidade de forma efetiva se utilizando dos serviços públicos e trabalhando.

                A seguir será apresentada uma tabela com os cursos que foram escolhidos pela comunidade em ordem decrescente
de quantitativos de votos.  
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                Como pode ser observado, o curso de Informática, terceira opção da comunidade, vem em virtude da crescente
necessidade mundial de utilização da tecnológica como parte de nossa rotina diária, tudo que fazemos está intimamente
ligado à tecnologia. Essa comunidade, mesmo sendo carente e com as características de cidade de Interior que apresenta,  não
se encontra na contramão desse processo, pelo contrário, está cada dia mais ligada e integrada a esses aspectos. Assim sendo
o curso vem dar o suporte necessário para que a comunidade possa circular neste meio de forma segura e eficaz. Outro
aspecto importante a ser considerado é que o mesmo agrada muito aos jovens no geral, atendendo de forma direta ao público
que conclui o Ensino Médio e dando uma maior garantia de continuidade e baixa evasão em função da
comunidade beneficiada.

 

4 –  RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS

               A infraestrutura mínima necessária para a efetivação dos componentes curriculares com qualidade e em
conformidade com aquela descrita no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2016), a saber: Biblioteca e
videoteca com acervo específico e atualizado, Laboratório de Informática     com software de     apoio  à     análise  e
 desenvolvimento    de sistemas de informação. Laboratório de manutenção de hardware. Laboratório de redes de
computadores. Esses laboratórios podem estar nos espaços da Unidade Escolar ofertante do curso ou em espaços de outras
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instituições com as quais sejam estabelecidas parcerias, convênios,termos de cooperação,entre outros,devidamente
comprovados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

               O quantitativo de docentes para o curso depende da quantidade de turmas que forem formadas na ocasião de sua
oferta. Cabendo  à SEEDF providenciar esses profissionais por meio de concursos públicos, contratos temporários ou como
bolsistas de programas com os quais venha firmar adesões, de acordo com as habilitações e aptidões exigidas para cada
componente curricular, de acordo com a legislação vigente.

              O curso contará com a mesma equipe gestora, técnica, administrativa e de apoio da Unidade Escolar,conforme
Portaria Nº15 de 12 de maio de 2015 e as demais legislações vigentes para atender as especificidades da Educação
Profissional.

              Com relação ao Plano de Curso, necessário para nortear o trabalho Pedagógico, em função da Unidade escolar estar
criada mas, não estar em funcionamento ainda, a mesma será construída efetivamente junto com a comunidade escolar.

 

RELAÇÃO DE DOCENTES

 

COMPONENTE
CURRICULAR FORMAÇÃO/HABILITAÇÃO

 

Operador de Computador

Licenciatura em informática, bacharel ou tecnólogo em
informática com formação pedagógica ou áreas afins, com
habilitação ou

experiência comprovada na área.

Português Técnico
Licenciatura em letras ou áreas afins, com habilitação ou
experiência

comprovada na área.

Inglês Técnico
Licenciatura em letras/inglês ou áreas afins, com
habilitaçãoou

experiência comprovada na área.

Relações Humanas no

Trabalho

Bacharel em psicologia com formação pedagógica ou áreas
afins, com

habilitação ou experiência comprovada na área.

Lógica e Linguagem de
Programação

Licenciatura em informática, bacharel ou tecnólogo em
informática com formação pedagógica ou áreas afins, com
habilitação ou

experiência comprovada na área.

 

Linguagem Visual I

Licenciatura em informática, bacharel ou tecnólogo em
informática

com formação pedagógica ou áreas afins, com habilitação ou
experiência comprovada na área.

 

Montagem e Configuração

Licenciatura em informática, bacharel ou tecnólogo em
informática com formação pedagógica ou áreas afins, com
habilitação ou
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experiência comprovada na área.

 

Redes de Computadores

Licenciatura em informática, bacharel ou tecnólogo em
informática

com formação pedagógica ou áreas afins, com habilitação ou
experiência comprovada na área.

Legislação Aplicada
Bacharel em Direito com formação pedagógica ou áreas
afins, com

habilitação ou experiência comprovada na área.

Metodologia da Pesquisa e

do Ensino

Profissional da área de educação, com conhecimento e
experiência

comprovada em elaboração de projetos.

 

Linguagem Visual II

Licenciatura em informática, bacharel ou tecnólogo em
informática com formação pedagógica ou áreas afins, com
habilitação ou

experiência comprovada na área.

Desenvolvimento de
Interfaces WEB

Licenciatura em informática, bacharel ou tecnólogo em
informática

com formação pedagógica ou áreas afins, com habilitação ou
experiência comprovada na área.

 

Banco de Dados

Licenciatura em informática, bacharel ou tecnólogo em
informática com formação pedagógica ou áreas afins, com
habilitação ou

experiência comprovada na área.

Projeto de Conclusão de
Curso

Profissional da área de educação, com conhecimento e
experiência comprovada em elaboração de projetos.

 

Segurança da Informação

Licenciatura em informática, bacharel ou tecnólogo em
informática com formação pedagógica ou áreas afins, com
habilitação ou

experiência comprovada na área.

Organização Empresarial

Bacharel em administração de empresas com formação
pedagógica ou

áreas afins, com habilitação ou experiência comprovada na
área.

 

5 - Recursos Financeiros Necessários

               Os recursos financeiros a serem utilizados serão oriundos da SEEDF e também  de Emendas Parlamentares que já
foram discutidas e prometidas para este fim.
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                Segue anexos pertinentes

               Portaria da Constituição do  Grupo de Trabalho:

 

PORTARIA Nº 156, DE 13 DE MAIO DE 2019

Cons�tuir Grupo de Trabalho para acompanhar a criação da Unidade Escolar em construção na Região
Administra�va de Brazlândia, provisoriamente, denominada Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de
Brazlândia, e auxiliar na elaboração da Proposta Pedagógica e dos Planos de Cursos para a oferta da Educação
Profissional. O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições regimentais e
considerando o disposto no inciso V,Parágrafo  Único, do ar�go 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

Art. 1º Cons�tuir Grupo de Trabalho - GT com o  obje�vo  de  acompanhar  a  criação  da  Unidade  Escolar,
em construção na  Região  Administra�va  de  Brazlândia,  provisoriamente  denominada  Centro de Educação Profissional
- Escola Técnica de Brazlândia, e auxiliar na  elaboração  da  Proposta  Pedagógica e dos Planos de Cursos para a oferta da
Educação Profissional.

Art.  2º  Designar  os  servidores  abaixo  relacionados  para  compor  o  referido  Grupo  de  Trabalho:  I -
Representantes da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB):

< >Diretoria de Educação Profissional: Maria  do  Rosário  Cordeiro  Rocha,  matrícula  205.159-1 (Titular).
Giovanna Amaral da Silveira, matrícula 38.874-2 (Suplente).Diretoria de Educação de Jovens e Adultos: Leda Regina
Bitencourt da Silva, matrícula 34.457-5 (Titular). James Duílio de Sousa Melo, matrícula 214.477-8 (Suplente).< >Diretoria
de Ensino Médio: Marcio Mello Nobrega Soares, matrícula 400.047-7 (Titular). Vânia da  Costa Amaral, matrícula 213.179-
8 (Suplente).Assessoria da SUBEB: Luis Paulo  Aguiar  de  Deus,  matrícula  223.086-0  (Titular).  Antônio  Carlos do
Patrocínio, matrícula 214.476-X (Suplente).- Representantes do Gabinete da SEEDF:Vanêssa Paula Garcez de Carvalho,
matrícula 201.371-1, (Titular). José Roberto Sobral  da  Silva,  matrícula 242.886-5, (Suplente).

 - Representantes da Coordenação Regional de Ensino de  Brazlândia:  Humberto  José  Lopes,  matrícula
23.359-5. Elaine Cris�na Ba�sta  dos  Santos,  matrícula  30.195-7.  Cláudia  Vieira  Lima  Benito, matrícula 49.863-7.
Ronilson de Oliveira Silva, matrícula 37.166-1. Cassios Rogério  Pereira Borges, matrícula 300.571-2. Valdeci Gomes de
Oliveira, matrícula 023.99563. Alessandra Alves  de Matos, matrícula 21325-X.

< >- Representantes da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento  e  Avaliação  (SUPLAV):  Márcia
Lima da Palma, matrícula 203.627-4, (Titular). Maria de Fá�ma de Castro Ribeiro, matrícula 56.424-9,  (Supeï nte).-
Representantes da Subsecretaria de Inovação e Tecnologias Pedagógicas e de Gestão (SINOVA): Gilver Ferreira de Oliveira,
matrícula 32.645-3, (Titular). Gleides Simone de  Figueredo  Formiga,  matrícula 204.246-0, (Suplente).- Representantes
da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP): Ariana da Rocha  Saraiva,  matrícula 222.417-8 (Titular). Idalmo Santos,
matrícula 45.114-2, (Suplente).definir a natureza e a oferta da Unidade Escolar.auxiliar a elaboração da Proposta
Pedagógica e Planos de Cursos que serão elaborados pela equipe da CRE Brazlândia. Acompanhar e auxiliar a elaboração
do Termos de Referência - TR  e  outros  documentos  para  aquisição de equipamentos para a nova Unidade
Escolar.acompanhar e auxiliar a elaboração do 1º Edital para oferta dos cursos.

                                                                           RAFAEL PARENTE

 

Criação da Unidade Escolar.



04/05/2021 SEI/GDF - 33952106 - Proposta

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=39812080&infra_siste… 7/11

 

Parecer 62 do Conselho de Educação.

Homologado em 20/4/2018, DODF nº 79, de 25/4/2018, p. 5.

 

PARECER Nº 62/2018-CEDF

Processo nº 00080-00013695/2018 - SEI-GDF

Interessado: Subsecretaria de Educação Básica – SEEDF

Responde a Subsecretaria de Educação Básica/SEEDF, nos termos do presente parecer; e dá outras providências.

 

 

I           - HISTÓRICO - Trata o presente processo de consulta da Subsecretaria de Educação Básica da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal quanto à oferta dos cursos técnicos de nível médio aprovados para a rede pública de ensino
do Distrito Federal, nos termos que seguem:

 

Os cursos ofertados pelo Pronatec na modalidade do MedioTec estão dentro das demandas dos Ministérios e do universo
mapeado, contudo há um entendimento por parte da Coordenação de Supervisão, Normas e Informações do Sistema de
Ensino da SEEDF (00080-00030994/2017-57), que os cursos que não foram aprovados pelo Parecer nº 117/2017-CEDF,
autorizado pela Portaria no 297/2017-SEEDF, de 14 de julho de 2017, não poderiam estar sendo realizados na referida
modalidade do Pronatec, bem como o contrário, os 32 cursos aprovados pelo parecer acima, não podem ser ofertados pela
SEEDF fora da oferta Pronatec.

Informamos que não foi solicitada a aprovação dos planos de cursos na modalidade em EAD, e dos demais da área da saúde,
uma vez que, os mesmos já são aprovados pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, e o entendimento [...] é que não há
necessidade de nova aprovação por se tratar de cursos técnicos concomitantes na modalidade ofertada para alunos da rede
pública de ensino do Distrito Federal.

 

Esclarece, ainda, a Coordenadora-Geral do Pronatec que:

 

Os cursos ofertados pelo Centro de Ensino Médio Integrado - CEMI, Escola Técnica de Saúde de Planaltina, Escola Técnica
de Brasília - ETB e Centro de Educação Profissional Articulado do Guará (CEPAG) estão de acordo com o documento de
Referência do MedioTec, conforme abaixo:

“O MedioTec é uma ação do Pronatec que ocorre paralelamente a reforma do ensino médio e que tem, entre seus propósitos,
a formação técnica e profissional como mais uma alternativa para o jovem. O MedioTec é destinado aos alunos regularmente
matriculados no ensino médio das Redes Públicas Estaduais e Distrital de Educação, socialmente vulneráveis, de maneira a
promover-lhes uma formação técnica concomitante à formação regular, ampliando suas chances de inserção profissional
quando da conclusão da etapa regular de sua educação básica. Para o alcance dos objetivos desta iniciativa, as ofertas no
âmbito do MedioTec devem observar intrinsicamente o disposto neste Documento de Referência.

Os Polos de Apoio Presencial, preferencialmente, deverão utilizar as dependências das Escolas Públicas Estaduais e Distrital
de Educação, doravante denominadas Escolas-Polos, vindo ao encontro do que estabelece o Art. 22 da Portaria MEC nº
817/2015 e, levando-se em consideração que se trata de uma proposta para oferta de curso técnico concomitante com o
ensino médio regular, onde os alunos beneficiários estarão obrigatoriamente matriculados. Art. 22. Os polos de apoio
presencial deverão estar associados a uma unidade de ensino da rede ofertante e deverão ser instalados, preferencialmente,
em: I - escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal II - instituições públicas que ofertem cursos de EPT; e [...]
§ 1º Em atendimento ao objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos a distância, poderão ser instalados
polos de apoio presencial em estabelecimentos onde serão executadas as ofertas e que deverão estar associados a uma
unidade de ensino da rede ofertante.” (sic) grifo da requerente.
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Foi realizada uma análise preliminar pela Assessoria Técnica deste Conselho de Educação que levou ao mesmo entendimento
da Coordenação de Supervisão, Normas e Informações do Sistema de Ensino da SEEDF, contudo, a solicitação retorna a este
Conselho de Educação para uma nova análise, na forma a seguir:

 

1.         Desde a adesão da SEEDF ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), os cursos
técnicos ofertados pelas Unidades Escolares foram apenas aqueles com Planos de Curso aprovados no âmbito do CEDF, nas
modalidades Presencial e/ou EaD, sem necessidade de nova demanda de aprovação;

2.         Quando da adesão à nova estratégia do Pronatec, denominada MedioTEC, em 2017, a SEEDF submeteu ao CEDF
pedido de autorização para todos os 32 cursos previstos que não contavam com Parecer anterior, obtendo a devida aprovação
para oferta por meio do Parecer nº 117/2017;

3.         Dessa forma, a SEEDF afirma que o conjunto de 32 cursos aprovados pelo Parecer nº 117/2017 são ofertados apenas
na estratégia MedioTEC/Pronatec;

4.         Os cursos que contam com Plano de Curso devidamente aprovado pelo CEDF podem ser ofertados na estratégia
MedioTEC/Pronatec, sob a responsabilidade das Unidades Escolares autorizadas, […] considerando entendimento de que o
órgão financiador não modifica a estrutura do curso.

 

[...] apresenta a seguinte proposta:

1.         Que os cursos técnicos, para os quais há pareceres aprovados pelo CEDF para uma Unidade Escolar específica,
possam ser ofertados em outras UEs, desde que essas contem com a infraestrutura necessária;

2.         Que os cursos técnicos, para os quais há pareceres aprovados pelo CEDF para uma Unidade Escolar específica,
possam ser ofertados, por meio de Programas propostos pelo MEC, sendo certificados pela mesma Unidade de Ensino
Ofertante credenciada pela SEEDF;

3.         Para o fluxo de oferta de novos cursos, a DIEP realizará análise de demandas e elaboração de planos de curso que
atendam às diversas realidades sociais, culturais e econômicas do DF, atendendo a todos os critérios previstos nas legislações
nacionais e locais vigentes.

4.         Após tramitação, análise e aprovação dos planos por todas as instâncias pertinentes da SEEDF, bem como o devido
parecer de autorização do CEDF, os planos comporão um banco de oferta à disposição das Coordenações Regionais de
Ensino (CRE) e das UE que demonstrem interesse e comprovem as condições para a efetivação da oferta. [...]

 

Destaca-se no Parecer nº 117/2017-CEDF, em sua análise, que:

 

[…] no geral, a proposta dos cursos foi para atender a chamada do PRONATEC/MEC, considerando “o mapeamento das
demandas do mundo do trabalho e da organização do setor produtivo, com dados sobre as oportunidades reais de inserção e
as aptidões formativas necessárias para atendê-las”, [...], em cada curso está contextualizado os cenários específicos que
justificam a escolha.

[…]

É o entendimento que os 32 cursos técnicos de nível médio, na modalidade de educação presencial, Cursos MedioTec, na
rede pública de ensino do Distrito Federal podem ser autorizados, condicionando tais autorizações à inspeção do órgão
próprio da SEDF para emissão de relatório técnico da supervisão in loco, além de parecer técnico de especialista nos
respectivos eixos tecnológicos de cada um dos cursos MedioTec, a fim de que se verifique suas condições de funcionamento
após inicio de suas atividades.

Insta registrar que os cursos a serem ofertados, na modalidade de educação a distância, devem ser previamente autorizados,
assim como a instituição educacional ofertante deve possuir credenciamento para a oferta desta modalidade, nos termos da
Resolução nº 1/2012-CEDF.

A conclusão do referido parecer consta:

a)         autorizar a oferta dos 32 cursos técnicos de nível médio constantes do quadro
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1 do presente parecer, na modalidade de educação presencial, Cursos MedioTec, na rede pública de ensino do Distrito
Federal;

b)        aprovar os Planos de Cursos dos Cursos Técnicos de Nível Médio ora aprovados, na modalidade de educação
presencial, Cursos MedioTec, incluindo as matrizes curriculares que constituem os anexos, observando-se que
especificamente para os cursos Técnico em Cervejaria e Técnico em Viticultura e Enologia, deve ser observado o requisito da
idade mínima de dezoito anos para ingresso;

c)         aprovar a Proposta Pedagógica do Programa MedioTec;

d)        determinar à Diretoria de Educação Profissional - DIEP/SEDF que informe à Coordenação de Supervisão, Normas e
Informações do Sistema de Ensino - Cosie/Suplav/SEDF a vinculação dos cursos ora aprovados às instituições de educação
profissional da rede pública do DF que aderirem à oferta dos Cursos MedioTec tratados no presente parecer, para as
providências decorrentes;

e)         determinar a inclusão dos Cursos MedioTec ora aprovados no Sistema Nacional de Informações da Educação
Profissional e Tecnológica - SISTEC pela instituição educacional ofertante;

f)         determinar à Coordenação de Supervisão, Normas e Informações do Sistema de Ensino - Cosie/Suplav/SEDF que
realize inspeção para emissão de relatório técnico da supervisão in loco, a fim de que se verifique suas condições de
funcionamento após inicio de suas atividades;

g)        determinar à Coordenação de Supervisão, Normas e Informações do Sistema de Ensino - Cosie/Suplav/SEDF que
designe técnico para realização de parecer técnico de especialista nos respectivos eixos tecnológicos de cada um dos cursos
MedioTec;

f) condicionar a presente autorização ao cumprimento das determinações constantes do presente parecer. (Grifos nosso)

 

II         - ANÁLISE - O presente processo foi analisado pela assessoria técnica do Conselho de Educação do Distrito Federal,
em observância à legislação vigente.

 

Restou afirmado pela SEEDF que o conjunto de 32 cursos aprovados pelo Parecer nº 117/2017 são ofertados apenas na
estratégia MedioTEC/Pronatec, sendo estes os questionamentos reiterados ao Conselho de Educação do Distrito Federal:

1.         Quanto aos cursos técnicos de nível médio aprovados e vinculados a uma instituição educacional, para os quais há
pareceres aprovados pelo CEDF, para que possam ser ofertados em outras instituições educacionais da rede pública de ensino
do Distrito Federal;

2.         Quanto aos cursos técnicos de nível médio aprovados e vinculados a uma instituição educacional, para os quais há
pareceres aprovados pelo CEDF, para que possam ser ofertados por meio de Programas propostos pelo MEC, sendo
certificados pela mesma unidade ofertante;

3.         Quanto à oferta de novos cursos, após análise de demandas e elaboração de Planos de Curso que atendam às diversas
realidades sociais, culturais e econômicas do DF, atendendo a todos os critérios previstos nas legislações nacionais e locais
vigentes, para que possam compor um banco de oferta, sem vinculação de unidade escolar.

 

Vale, aqui, rememorar o histórico do Parecer nº 117/2017-CEDF, sobre o programa MedioTec, in verbis:

 

O Programa MedioTec é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por meio da Diretoria de
Educação Profissional, para atendimento da meta 11 do Plano Distrital de Educação, “Triplicar as matrículas da educação
profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta em pelo menos 75% da expansão na rede pública,
priorizando a educação integrada ao ensino médio”. O MedioTec atende a estratégia do Pronatec/MEC, “a ser executado em
parceria da SEEDF com o Governo Federal”, fl. 1035.

No âmbito do PRONATEC, programa existente desde 2011, o Governo Federal lançou em 20 de dezembro de 2016, o
programa MedioTec, o qual a SEDF aderiu, e “assumiu a responsabilidade na oferta de cursos técnicos aos estudantes da rede
pública no contraturno do ensino médio, possibilitando que os mesmos obtenham habilitação em curso técnico ao concluir o
ensino médio”[...]
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Pelo exposto, não se pode perder de vista que a proposta do MedioTec visa atender ao PDE na expansão das matrículas da
educação profissional técnica de nível médio e trata de adesão da SEEDF a programa do Governo Federal, que trouxe
recursos para a educação profissional no Distrito Federal.

Nesse sentido, 32 cursos técnicos de nível médio foram aprovados pelo Parecer nº 117/2017-CEDF, sem vinculação de
unidade escolar contudo, condicionados à inspeção do órgão próprio da SEEDF e de parecer de especialista do eixo
tecnológico de cada curso, para fins de verificação das condições de funcionamento, após início de suas atividades.

No aspecto legal, todo os cursos técnicos de nível médio são autorizados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal, após deliberação do Conselho de Educação do Distrito Federal, observados os devidos trâmites, e, para tanto, é
exigido o Plano de Curso de acordo com a legislação específica vigente.

As instituições educacionais que ofertam a educação profissional técnica de nível médio devem cadastrar no Sistema
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC seus cursos aprovados, cujas informações são
validadas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, a fim de garantir a validade nacional dos diplomas expedidos e
registrados pela instituição educacional.

Considerando que:

 

1.         todos os cursos técnicos de nível médio aprovados para a rede pública de ensino, vinculados a uma unidade escolar ou
não, foram observadas as exigências contidas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para esta modalidade de ensino, além da Resolução nº 1/2012-CEDF;

 

2.                     os cursos técnicos de nível médio aprovados para a rede pública de ensino do Distrito Federal e respectivos
Planos de Curso atendem a diversas realidades sociais, culturais e econômicas do Distrito Federal;

 

3.         é de relevante interesse social que os cursos técnicos de nível médio aprovados para a rede pública de ensino do
Distrito Federal possam constar de banco de oferta à disposição das Coordenações Regionais de Ensino e das instituições
educacionais da referida rede que demonstrem interesse e comprovem as condições para a efetivação da oferta.

É o entendimento que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal possa manter, já aprovados, um banco de
cursos técnicos de nível médio, a serem ofertados, de acordo com a demanda da rede pública de ensino do Distrito Federal,
condicionados à inspeção do órgão próprio da SEEDF e de parecer de especialista do eixo tecnológico de cada curso, para
fins de verificação das condições de funcionamento antes do início de suas atividades, nas respectivas instituições
educacionais da rede pública do DF, cujas informações deverão ser encaminhadas ao Conselho de Educação do Distrito
Federal para validação no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC.

 

III        - CONCLUSÃO - Diante do exposto e dos elementos que integram o presente processo, o

parecer é por:

a)         responder a Subsecretaria de Educação Básica/SEEDF, nos termos do presente parecer;

b)        autorizar a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a criação de um banco de cursos técnicos de nível
médio composto pelos respectivos cursos autorizados para a rede pública de ensino do Distrito Federal;

c)         determinar que a Diretoria de Educação Profissional – DIEP/SUBEB/SEEDF encaminhe, formalmente, à
Coordenação de Supervisão, Normas e Informações do Sistema de Ensino - COSIE/SUPLAV/SEEDF a documentação
inerente à vinculação dos cursos, com a indicação do ato legal, às instituições educacionais da rede pública do DF que
aderirem à oferta dos cursos técnicos de nível médio aprovados, inclusive a indicação dos recursos financeiros, humanos e de
infraestrutura para realização do propósito;

d)        determinar à Coordenação de Supervisão, Normas e Informações do Sistema de Ensino - COSIE/SUPLAV/SEEDF a
realização de inspeção para emissão de relatório técnico de supervisão in loco, a fim de que se verifique as condições de
funcionamento, antes do inicio das atividades, em cada instituição educacional da rede pública do DF que aderir a oferta;

 

e)         determinar à Coordenação de Supervisão, Normas e Informações do Sistema de Ensino - COSIE/SUPLAV/SEEDF a
designação de especialista dos respectivos eixos tecnológicos para realização de parecer técnico de cada um dos cursos, antes
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do inicio das atividades, em cada instituição educacional da rede pública do DF que aderir a oferta;

f)         determinar que o relatório técnico da Coordenação de Supervisão, Normas e Informações do Sistema de Ensino -
COSIE/SUPLAV/SEEDF e parecer técnico de especialista dos respectivos eixos tecnológicos sejam encaminhados ao
Conselho de Educação do Distrito Federal para fins de validação no Sistema Nacional de Informações da Educação
Profissional e Tecnológica - SISTEC, de cada instituição educacional da rede pública do DF que aderir a oferta do respectivo
curso técnico;

g)        determinar à Diretoria de Avaliação Educacional – DIAV/SUPLAV/SEEDF que acompanhe o banco de cursos
técnicos de nível médio ora autorizados para a devida avaliação de seu funcionamento.

É o parecer.

Sala “Helena Reis”, Brasília, 10 de abril de 2018.

Aprovado na CPLN e em Plenário

em 10/4/2018

ÁLVARO MOREIRA DOMINGUES JÚNIOR

Conselheiro-Relator

MÁRIO SÉRGIO MAFRA

Presidente do Conselho de Educação do Distrito Federal
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PARECER Nº 21/2021-CEDF 

 

Processo SEI/GDF nº 00080-00004279/2020-64 

 

Interessado: Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Brazlândia - CEP-

ETBRAZ - SEEDF 

 

 
Autoriza o Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Brazlândia - CEP-

ETBRAZ a ofertar o curso técnico de nível médio de Técnico em Informática, de 

forma presencial, concomitante e subsequente, por adesão; e dá outra providência. 

 

  

I - HISTÓRICO - O presente processo, autuado em 13 de janeiro de 2020, de interesse do 

Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Brazlândia - CEP-ETBRAZ, situado na 

Quadra 34, Área Especial nº 4, Vila São José - Brazlândia - Distrito Federal, instituição 

educacional da rede pública de ensino do Distrito Federal, mantida pela Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal, com sede no SBN, Quadra 2, Bloco C, Edifício Phenícia, 

Brasília - Distrito Federal, trata do pleito de adesão da instituição à oferta de curso constante 

do banco de cursos técnicos de nível médio da rede pública de ensino, para a oferta do curso 

técnico de nível médio de Técnico em Informática, eixo tecnológico informação e comunicação, 

de forma presencial. 

 

A Portaria nº 338/SEEDF, de 2 de outubro de 2019, aprova a criação do Centro de 

Educação Profissional Escola Técnica de Brazlândia - CEP-ETBRAZ, instituição educacional 

da rede pública de ensino do Distrito Federal, que se encontra em fase de implantação. 

 

A instituição educacional requer adesão à oferta do curso técnico de nível médio de 

Técnico em Informática, eixo tecnológico informação e comunicação, de forma presencial, 

constante dos cursos MedioTec, autorizados pela Portaria nº 500/SEEDF, de 27 de dezembro 

de 2019, com fulcro no Parecer nº 199/2019-CEDF. 

 

 

II - ANÁLISE - O processo foi instruído e analisado pelas equipes técnico-pedagógicas da 

Diretoria de Supervisão Institucional e Normas de Ensino - Dine/Suplav/SEEDF e do Conselho 

de Educação do Distrito Federal - CEDF, sob a égide da Resolução nº 1/2018-CEDF, revogada 

durante a análise e a instrução do processo, e da Resolução nº 2/2020-CEDF, em vigência. 

 

A solicitação de adesão à oferta do curso técnico de nível médio de Técnico em 

Informática está de acordo com o disposto no Parecer nº 62/2018-CEDF, homologado em 20 

de abril de 2018, DODF nº 79, de 25 de abril de 2018, no qual, entre outras providências, 

determina, ipsis litteris 

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  

CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

  

 
 
 

2 
 

[...] 

b) autorizar a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a criação de 

um banco de cursos técnicos de nível médio composto pelos respectivos cursos 

autorizados para a rede pública de ensino do Distrito Federal; 

c) determinar que a Diretoria de Educação Profissional – DIEP/SUBEB/SEEDF 

encaminhe, formalmente, à Coordenação de Supervisão, Normas e Informações 

do Sistema de Ensino - COSIE/SUPLAV/SEEDF a documentação inerente à 

vinculação dos cursos, com a indicação do ato legal, às instituições educacionais 

da rede pública do DF que aderirem à oferta dos cursos técnicos de nível médio 

aprovados, inclusive a indicação dos recursos financeiros, humanos e de 

infraestrutura para realização do propósito; 

d) determinar à Coordenação de Supervisão, Normas e Informações do Sistema 

de Ensino - COSIE/SUPLAV/SEEDF a realização de inspeção para emissão de 

relatório técnico de supervisão in loco, a fim de que se verifique as condições de 

funcionamento, antes do início das atividades, em cada instituição educacional da 

rede pública do DF que aderir a oferta; 

e) determinar à Coordenação de Supervisão, Normas e Informações do Sistema 

de Ensino - COSIE/SUPLAV/SEEDF a designação de especialista dos 

respectivos eixos tecnológicos para realização de parecer técnico de cada um dos 

cursos, antes do início das atividades, em cada instituição educacional da rede 

pública do DF que aderir a oferta; 

f) determinar que o relatório técnico da Coordenação de Supervisão, Normas e 

Informações do Sistema de Ensino - COSIE/SUPLAV/SEEDF e parecer técnico 

de especialista dos respectivos eixos tecnológicos sejam encaminhados ao 

Conselho de Educação do Distrito Federal para fins de validação no Sistema 

Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC, de 

cada instituição educacional da rede pública do DF que aderir a oferta do 

respectivo curso técnico 

 

Atendendo os requisitos constantes no Parecer nº 62/2018-CEDF, a Coordenação 

Regional de Ensino de Brazlândia e o Centro de Educação Profissional Escola Técnica de 

Brazlândia - CEP-ETBRAZ apresentam proposta de adesão e justificam a escolha do curso 

Técnico em Informática, a partir de consulta à comunidade escolar, com destaque: 

 

Como pode ser observado, o curso de Informática, terceira opção da 

comunidade, vem em virtude da crescente necessidade mundial de utilização da 

tecnológica como parte de nossa rotina diária, tudo que fazemos está 

intimamente ligado à tecnologia. Essa comunidade, mesmo sendo carente e com 

as características de cidade de Interior que apresenta,  não se encontra na 

contramão desse processo, pelo contrário, está cada dia mais ligada e integrada 

a esses aspectos. Assim sendo o curso vem dar o suporte necessário para que a 

comunidade possa circular neste meio de forma segura e eficaz. Outro aspecto 

importante a ser considerado é que o mesmo agrada muito aos jovens no geral, 

atendendo de forma direta ao público que conclui o Ensino Médio e dando uma 

maior garantia de continuidade e baixa evasão em função da comunidade 
beneficiada. (sic) 
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A opção foi aderir ao curso técnico de nível médio de Técnico em Informática, eixo 

tecnológico informação e comunicação, de forma presencial, autorizado pelo Parecer nº 

199/2019-CEDF, no conjunto dos cursos MedioTec. 

 

Vale registrar que a Diretoria de Educação Profissional/DIEP manifestou-se favorável 

à adesão ao Plano de Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática e, por se tratar 

de curso técnico de nível médio autorizado por este Conselho de Educação, é dispensada a 

análise do Plano de Curso já aprovado. 

 

A Gerência de Instrução Processual do Ensino Médio, Educação Profissional e 

Educação de Jovens e Adultos - GIPEMP/DINE/SUPLAV instruiu o processo e, em 11 de 

novembro de 2020, realizou a supervisão in loco, sendo relatado que a instituição educacional 

está em fase de construção e não dispõe ainda de todos os recursos físicos; informa que “todos 

os espaços da instituição são adequados à oferta, com ventilação e iluminação natural”, ainda 

que a instituição possui ar condicionado em todas as salas”, portanto, quanto à infraestrutura 

física e pedagógica, restou constatado que o espaço é excelente e que, para aquisição dos 

equipamentos necessários, encontra-se em tramitação o processo competente, no âmbito da 

administração pública. 

 

Quanto aos recursos humanos, a instituição educacional apresenta em sua proposta que: 

 

O quantitativo de docentes para o curso depende da quantidade de turmas que 

forem formadas na ocasião de sua oferta. Cabendo à SEEDF providenciar esses 

profissionais por meio de concursos públicos, contratos temporários ou como 

bolsistas de programas com os quais venha firmar adesões, de acordo com as 

habilitações e aptidões exigidas para cada componente curricular, de acordo com 

a legislação vigente. 

O curso contará com a mesma equipe gestora, técnica, administrativa e de apoio 

da Unidade Escolar, conforme Portaria Nº15 de 12 de maio de 2015 e as demais 

legislações vigentes para atender as especificidades da Educação Profissional. 

(sic) 

 

O Parecer Técnico de Especialista, expedido em 26 de novembro de 2020, restou 

favorável ao pleito e conclui: 

 

A capacidade das dependências, a infraestrutura e a quantidade de equipamentos 

prevista para aquisição, são suficientes para atender as necessidades das práticas 

profissionais previstas e necessárias do curso. Portanto, não vejo nenhum 

impedimento para a adesão ao curso. (sic) 
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Registra-se que os requisitos necessários para adesão à oferta do curso técnico de nível 

médio de Técnico em Informática foram atendidos e apresentados ao Conselho de Educação do 

Distrito Federal, nos termos dispostos na alínea f do Parecer nº 62/2018-CEDF. 

 

 

III – CONCLUSÃO - Diante do exposto e tendo em vista os elementos de instrução do 

processo, o parecer é por: 

 

a) autorizar o Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Brazlândia - CEP-

ETBRAZ, situado na Quadra 34, Área Especial nº 4, Vila São José - Brazlândia - 

Distrito Federal, instituição educacional da rede pública de ensino, mantida pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com sede no SBN, Quadra 

2, Bloco C, Edifício Phenícia, Brasília - Distrito Federal, a ofertar o curso técnico 

de nível médio de Técnico em Informática, de forma presencial, concomitante e 

subsequente, por adesão, conforme disposto na alínea f do Parecer nº 62/2018-

CEDF; 

 

b) determinar a inclusão do curso técnico de nível médio ora autorizado, no Sistema 

Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC, para 

fins de validade nacional. 

  

É o parecer. 

 

Sala Virtual do CEDF, Brasília, 16 de março de 2021. 

 

 

JOSÉ EUDES OLIVEIRA COSTA 

Conselheiro-Relator 
 

 

Aprovado na CEPT 

em 16/3/2021. 

 

 

                               WILSON CONCIANI 

Presidente da Câmara de Educação Profissional e Tecnológica 

            do Conselho de Educação do Distrito Federal 


