Proposta de Adesão
1.

Dados de Identificação da Unidade Escolar

CED Stella Cherubins Guimarães Trois.
Equip gestora:
0027.134-9 ADIMARIO ROCHA BARRETO- Diretor
0220.367-7 GILBERTO MARTINS DE OLIVEIRA- Vice diretor
0200.790-8 MARA LUCIANE BATISTELLA- Supervisora
0022.847-8 MARCILEIDE JOSÉ FERREIRA DE MEDEIROS- Supervisora
Conselho Escolar
0027.134-9 ADIMARIO ROCHA BARRETO
0211.892-0 HUMBERTO NEI LEITE BOMFIM
0300.087-7 MARIA DA CONCEICÃO DE ALMEIDA REGO
0035.749-9 MAHEB FERREIRA DE ANDRADE FERNANDES RIBEIRO
Carreira Assistência
0225.417-4 SELMA ABUD VIEIRA
0027.840-8 ROSILENE GOMES DE SOUSA
0049.191-8 MARIA PEREIRA DE SOUZA
Pais
Cássia Fernanda Bernardes Martins
Mara Luciane Batistella
Estudantes
Iasny Cajado de Sousa
Sámara fernandes Tavares .

2.

Identificação do Curso de Educação Profissional de Nível Médio
– Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Eixo Tecnológico

Desenvolvimento Educacional e Social

Base Legal

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

MEC

nº

12/2016

Resolução

CNE/CEB nº 1 de 2005; Decreto 9057 de
2017; Decreto Federal nº 5.154/2004;
Resolução CNE/CEB n°04/1999 e Lei
Federal nº
9.394/1996, Resolução Nº 1/2018-CEDF.
Habilitação Profissional
Qualificação Intermediária 1

Técnico em Manutenção e Suporte
Informática
Montador e Reparador de Periféricos

Qualificação Intermediário 2

Montador e Reparador de Computadores

em

Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Forma de Oferta

– Presencial

Carga Horária Total

1.000

3.
Justificativa para a oferta (contextualização social, econômica e cultural que
fundamentam a escolha do Curso).
CED Stella dos Cherubins Guimarães Trois, preocupado com a formação de nossos estudantes para o mundo
do trabalho, vem, desde 2014, buscando disponibilizar à nossa comunidade escolar a Educação Profissional.
Surgiu, então, uma busca por um curso profissionalizante que viesse

atender aos anseios de nossa

comunidade e encaminhar nossos alunos para o mundo do trabalho. Em 2016, depois de escolhermos o Eixo
Tecnológico e delimitarmos a proposta entre três cursos que não só atenderiam aos interesses, mas também
se adaptariam mais facilmente as instalações e equipamentos existentes na escola sem grande monta de
recursos para o provedor, deu-se então a escolha do curso por meio de eleição (voto secreto depositado
em urna). Antes porém, encaminhamos folhetos com informações sobre os cursos para os alunos e seus
familiares, fomos às salas de aula posteriormente falar sobre as características dos cursos, o perfil do

profissional e as demandas do mercado de trabalho. Assim, preparamos os nossos alunos concluintes
do Ensino Fundamental , seus responsáveis para fazerem a melhor escolha. Foi eleito (escolhido) o Curso
Técnico de nível médio: “Técnico em Informática para a Internet Integrado ao Ensino Médio” que atenderá
inicialmente quatro turmas no ano de sua implantação.
A correlação entre teoria e prática, fundamental para a aprendizagem, intensifica-se na
Pedagogia de Projetos e requer a adoção de estratégias diferenciadas, tais como:
• Manifestações artísticas culturais de naturezas diversas;
• Pesquisas, seminários e grupos de estudo;
• Atividades extraclasses integradas ao currículo, principalmente por meio de visitas e
excursões para estudo do meio;
• Participação em promoções, campanhas e outros eventos sócio-comunitários;
• Aulas planejadas e desenvolvidas de forma participativa;
• Utilização dos laboratórios de informática com programas específicos, de antenas, de eletricidade e
eletrônica e de telecomunicações em atividades que busquem o conhecimento e estimulem o interesse e a
pesquisa científica.
Em 2018 foi implantado o curso Técnico de nível médio Técnico em Informática para a Internet Integrado ao
Ensino Médio. Com a implantação desse curso, optamos pelo Eixo tecnológico: Informação e Comunicação,
construímos então do zero os caminhos para nos tornarmos uma escola que atenda às necessidades do curso
e de nossos alunos. Para isso, foram montados alguns Laboratórios como um segundo laboratório de
informática, um laboratório montagem e configuração e ainda um laboratório de robótica. Reestruturamos o
laboratório de informática que já existia com novos computadores e começamos a adequação do refeitório,
pois o curso acontece em período integral.
Com o intuito de oferecer ainda mais oportunidades para nossa comunidade escolar, visto que a instituição ,
que optou pelo eixo tecnológico: Informação e Comunicação , já possui uma estrutura física e material
necessárias, temos como meta ofertar, para o ano de 2020, o Curso Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática.

3.1 Forma de oferta
Será ofertado na forma articulada concomitante e ou subsequente com duração de três semestres letivos.

4.

Corpo Docente Disponível (incluindo formação básicae habilitações)

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.
A instituição não dispõe de professores de informática no quadro atual para o referido curso.

Serão necessários : dois(02) professores de informática com quarenta horas semanais no regime 20/20.
Um(01) professor de Inglês para carga horária de cento e vinte (120) horas no1º semestre.
Os profissionais deverão atuar como 20/20, uma vez que a instituição pretende abrir duas turmas para o curso.
Uma no matutino a outra no vespertino.

Relação de Pessoal Técnico, Administrativo e de Apoio
O curso contará com a mesma equipe gestora, técnica, administrativa e de apoio da Unidade Escolar, conforme
Portaria Nº 15 de 12 de maio de 2015 e as demais legislações vigentes.

5.

Estrutura Física Disponível (incluindo laboratórios específicos no que se aplica)

A Unidade Escolar – UE, localiza-se, na Rua Hugo QD. 97 – SGAS – Área Especial sem número –
Planltina/DF. Tanto na questão do espaço quanto do mobiliário a SEEDF por meio de seus órgãos próprios
presta contínuo atendimento para a melhoria da oferta educacional.
O CED Stella dos Cherubins Guimarães Trois disponibiliza para os docentes e o discentes dois(02)
Laboratórios de informática, um(01) laboratório de robótica e um(01) laboratório de suporte e manunteção,
com acesso à internet .
O Ced Stella conta também com uma sala preparada para aulas de Inglês intrumental e um refeitório.

6.
Pessoal Administrativo e de Apoio (incluindo Secretaria, biblioteca, limpeza,
segurança).
A gestão administrativa é responsabilidade da equipe diretiva da escola, composta pelo diretor, vice-diretor,
supervisores administrativos e secretário escolar. A essa equipe compete planejar e executar: a modulação; o
período de matrículas; a abertura de carência/solicitação de professores; o provimento de material de
expediente; a conservação e limpeza do espaço físico; a segurança; o patrimônio; a prestação de contas e
outras demandas da esfera administrativa da SEEDF.
A Conservação e Limpeza da UE ficará a cargo de empesa terceirizada que presta serviço à SEEDF. A
vigilância da UE fica a cargo da empresa terceirizada.

7.

Recursos Financeiros Necessários (incluindo fontes se for pertinente)

A UE dispõe de recursos financeiros oriundos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira
– PDAF conforme ato de Portaria publicado em Diário Oficial.

8.

Anexos

Seguem anexos a esta proposta de adesão à oferta do curso Técnico de Nível Médio Técnico em Manutenção e

Suporte em Informática Educação Profissional pelo O CED Stella dos Cherubins Guimarães Trois:
•

Ata da Reunião Extraordinária assinada pelos presentes no dia.

•

Plano de curso do Técnico de Nível Médio Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.

•

O projeto politico pedagógico (PPP).

•

Parecer favorável da Coordenação de Ensino de Planaltina.

•

Parecer favorável da UNIGEP.
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Informação Técnica nº 2/2020 - CEDF
Processo nº 00080-00188046/2019-71
Interessado: SEEDF
Assunto: Autorização de adesão ao curso técnico de nível médio de Técnico em Manutenção e
Suporte em Informática do banco de cursos técnicos aprovados da SEEDF
Câmara: Câmara de Educação Profissional – CEP
À Senhora Secretária Executiva
I - HISTÓRICO – O presente processo, autuado pelo Sistema Eletrônico de Informações –
SEI, em 7 de outubro de 2019, por meio do Memorando SEI-GDF Nº 157/2019, de interesse do
Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois, instituição educacional da rede
pública de ensino do Distrito Federal, vinculada à Coordenação Regional de Ensino de
Planaltina, situada na Rua Hugo Lobo, Quadra 97, Área Especial S/N, Setor Sul, Planaltina –
Distrito Federal, mantida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, situada no
SBN Quadra 2, Bloco C, Edifício Phenícia, Brasília – Distrito Federal, por meio da Gerência de
Acompanhamento da Educação Profissional, solicita autorização da adesão ao curso técnico de
nível médio de Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, eixo tecnológico Informação
e Comunicação, na modalidade presencial, 29451516.
Registra-se que o curso em referência foi autorizado num rol de trinta e dois cursos
técnicos de nível médio, na modalidade de educação presencial, para a rede pública de ensino
do Distrito Federal, conforme Portaria nº 297/SEEDF, de 11 de julho de 2017, com base no
Parecer no 117/2017-CEDF, e que o Parecer nº 62/2018-CEDF autorizou a criação de um banco
de cursos técnicos de nível médio composto pelos cursos autorizados para a rede pública de
ensino do Distrito Federal, determinadas as providências necessárias àquelas instituições
educacionais que aderirem à oferta de tais cursos.
Neste sentido, o Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois solicita,
portanto, adesão ao curso técnico de nível médio de Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática, eixo tecnológico Informação e Comunicação, na modalidade presencial,
considerando em especial que, em 2018, foi implantado o curso técnico de nível médio Técnico
em Informática para a Internet, Integrado ao Ensino Médio, curso afim e de mesmo eixo
tecnológico. E salienta-se, ainda, que a partir de pesquisa realizada com a comunidade escolar,
com o total de 500 entrevistados, 75% (setenta e cinco por cento) foram favoráveis à
implantação do curso.
II – ANÁLISE – O processo foi instruído e analisado pelas equipes técnicas da Diretoria de
Supervisão Institucional e Normas de Ensino – Dine/Suplav/SEEDF e do Conselho de
Educação do Distrito Federal - CEDF, de acordo com a Resolução nº 1/2018-CEDF.
Dos documentos anexos, destacam-se:
- Memorando, 29451516.
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- Recursos financeiros, humanos e de infraestrutura, 29431586.
- Relatório de Supervisão in loco, 32304637.
- Parecer de Especialista, 33526820.
- Plano de Curso, 30469150.
- Relatório Conclusivo, 34025274.
Da visita de Supervisão In Loco
Foi realizada uma visita de supervisão in loco, em 3 de novembro de 2019, quando
foram verificadas as condições físicas e pedagógicas da instituição educacional, 32304637. Vale
destacar que restou constatado, na visita, que a instituição possui 3 (três) Laboratórios de
Informática e 1 (um) de Robótica, com 102 (cento e dois) computadores distribuídos entre eles.
Do Parecer de Especialista
A Especialista em Ambientes Computacionais de Ensino emitiu parecer favorável à
oferta proposta, 33526820, ressaltando que a instituição oferece bons laboratórios de
informática, com quantidade suficiente de computadores, assim como o laboratório de
atividades práticas está bem estruturado, conforme transcrição a seguir, e ainda observou a
importância de o aluno buscar informações complementares na bibliografia básica sugerida no
plano de curso, que norteia o desenvolvimento dos componentes curriculares.
Em relação à oferta do curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática o
parecer é favorável. A equipe da instituição tem conhecimento prático para a
realização do curso, visto já ofertar outros cursos técnicos na área de Informação e
Comunicação. O ambiente é bem preparado, oferece dois bons laboratórios de
informática com quantidade de computadores suficientes para a oferta de 70 (setenta)
novas vagas. O laboratório de atividades práticas também está bem estruturado e
atende as necessidades dos componentes curriculares das práticas profissionais. O
ambiente todo da escola é excelente, oferecendo a possibilidade não só de formação
técnica, mas de convivência e formação humana que são inerentes ao desenvolvimento
dos alunos. (sic)

Do Plano de Curso
Curso: Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Modalidade: presencial
O Plano de Curso, acostado sob nº 30469150, está de acordo com a legislação vigente e
contempla os itens previstos no artigo 175 da Resolução nº 1/2018-CEDF, com destaques para:
1. Justificativa para oferta do curso
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O curso de Técnico em Manutenção e Suporte em Informática está de acordo com o
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - CNCT, conforme o Eixo Tecnológico de Informação e
Comunicação e foi autorizado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF, como
parte de uma política de ampliação da Educação Profissional, por meio de adesão da Secretaria
de Educação do Distrito Federal com o Ministério de Educação - MEC. Portanto, está sendo
atualizado, com as devidas alterações, de forma que possa ser ofertado pela SEEDF.
Sendo assim, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF oferece
Educação Profissional e Tecnológica, como o curso de Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática, tendo em vista a necessidade de se formar profissional com conhecimento técnico
para assumir as demandas impostas pelas atuais tecnologias, viabilização dos serviços próprios
de Manutenção e Suporte em Informática, por meio de educação gratuita, de qualidade e
elaborada para atender aos desafios e as expectativas que o mercado regional apresenta.
2. Objetivos do curso
A instituição educacional apresenta como objetivo geral do curso:
Promover a formação profissional do técnico de nível médio de Técnico em
Manutenção e Suporte em Informática, a fim de que o estudante desenvolva
capacidade de realizar atividades de concepção, especificação, projeto, implementação,
avaliação, suporte e manutenção de sistemas e de tecnologias de processamento e
transmissão de dados e informações, incluindo hardware, software, aspectos
organizacionais e humanos, visando a aplicações na produção de bens, serviços e
conhecimentos, favorecendo na geração de trabalho e renda e, consequentemente, no
desenvolvimento econômico e social. (sic)

E como objetivos específicos, são elencados:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuir para a formação crítica e ética frente às inovações tecnológicas,
avaliando seu impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade;
Estabelecer relações entre o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia e suas
implicações para a educação profissional e tecnológica, além de comprometer-se
com a formação humana, buscando responder às necessidades do mundo do
trabalho;
Possibilitar reflexões acerca dos fundamentos científico-tecnológicos da
formação técnica, relacionando teoria e prática nas diversas áreas do saber;
Especificar, montar, instalar e utilizar computadores;
Instalar, configurar e utilizar softwares;
Interligar sistemas de computadores, identificando as arquiteturas de rede e
analisar do meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação;
Avaliar a necessidade de substituição ou mesmo atualização tecnológica dos
componentes de redes;
Diagnosticar e corrigir falhas no funcionamento de equipamentos de informática;
Realizar manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática;
Executar procedimentos de backup e recuperação de dados;
Orientar terceiros em relação às técnicas e tecnologias computacionais
empregadas em suas necessidades.
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•

Incentivar o desenvolvimento do potencial criativo e inovador dos educandos,
privilegiando sua capacidade de problematizar acerca dos diferentes momentos e
demandas do mundo do trabalho.

3. Metodologia adotada
O processo metodológico adotado pela instituição privilegia a prática pedagógica
contextualizada, colocando o estudante frente a situações problemáticas que possibilitem o
exercício contínuo da mobilização e a articulação dos saberes necessários para a ação e a
solução de questões inerentes à natureza do trabalho. A metodologia empregada pelos docentes
do curso inclui atividades teóricas e práticas, aproximando o estudante da realidade tecnológica
na qual irá atuar.
4. Requisitos para ingresso no curso
O curso técnico de nível médio de Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
será ofertado nas formas concomitante e subsequente ao Ensino Médio, em consonância com o
Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
Os critérios para ingresso do estudante no curso bem como os documentos que deverão
ser apresentados no ato da matrícula serão divulgados por meio de processo seletivo, previsto
em edital próprio, definidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
5. Perfil profissional de conclusão de curso
O curso atende à proposta para o egresso de acordo com o Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos de Nível Médio – CNCT e oferece duas saídas intermediárias.
Após sua conclusão, o técnico de nível médio de Técnico em Manutenção e Suporte
em Informática desenvolve atividades de execução, montagem, instalação e configuração de
equipamentos de informática e sistemas operacionais desktop, aplicativos e dispositivos de
acesso à rede, além de realizar testes de conectividade e atendimento helpdesk, coordenar
atividades de garantia da segurança de dados armazenados em sistemas computacionais, efetuar
cópias de segurança, restaurar dados e atividades de prevenção, detectar e remover vírus,
solucionar falhas no funcionamento de computadores, periféricos e softwares bem como
interpretar resultados de testes e ensaios, realizar manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos, fontes chaveadas e periféricos, ler e interpretar catálogos, manuais e tabelas,
fazer planos de manutenção, correlacionando os processos de recuperação de componentes e
equipamentos.
O estudante aprovado no Módulo I receberá a qualificação profissional de Montador e
Reparador de Periféricos, com o perfil profissional a seguir: identificar os componentes do
computador e seus periféricos, analisar o funcionamento e relacionamento entre eles, a origem
das falhas no funcionamento de computadores, periféricos e softwares básicos, avaliar seus
defeitos, os meios físicos, os dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as
implicações de sua aplicação no ambiente de rede.
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O estudante aprovado nos Módulos I e II receberá a qualificação profissional de
Montador e Reparador de Computadores, contemplando o seguinte o perfil profissional: realizar
manutenção em computadores, documentar, montar e configurar computadores, instalar
dispositivos de hardware, de sistemas operacionais, de software e aplicativos, instalar
computadores em rede de pequeno porte, assegurando o funcionamento e o relacionamento
entre os componentes e seus periféricos, realizar diversos tipos de manutenção tanto de
hardware quanto de software, especificar e instalar uma rede física de computadores,
administrando seus recursos e preservando seu funcionamento.
6. Organização curricular
A organização curricular está estruturada de acordo com o Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos - CNCT, em regime modular, com uma carga horária total de 1000 (mil)
horas, na modalidade presencial, concomitante e subsequente ao Ensino Médio, conforme
Matriz Curricular anexa.
O curso está organizado em três módulos, assim distribuídos:
- Módulo I - carga horária de 360 horas, sendo 80 horas de práticas profissionais:
formação inicial, com saída intermediária com a qualificação profissional de Montador e
Reparador de Periféricos, objetivando a inserção nas áreas das aprendizagens, nas
competências, habilidades e atitudes no âmbito da realidade do exercício profissional
pretendido.
- Módulo II - carga horária de 320 horas, sendo 80 horas de práticas profissionais:
formação inicial com saída intermediária com a qualificação profissional de Montador e
Reparador de Computadores, objetivando a complementação das competências, habilidades e
atitudes no âmbito da realidade do exercício profissional pretendido.
- Módulo III carga horária de 320 horas, sendo 60 horas de práticas profissionais:
formação técnica com habilitação técnica de nível médio de Técnico em Manutenção e Suporte
em Informática, objetivando a complementação das competências, habilidades e atitudes no
âmbito da realidade do exercício profissional pretendido.
O curso de Técnico de nível médio de Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática inclui as Práticas Profissionais distribuídas em seus três Módulos, com carga
horária definida, conforme descrito acima.
7. Avaliação da aprendizagem
A avaliação é prevista de forma que atenda as funções diagnóstica, processual e
formativa, possibilitando, no mínimo, dois instrumentos avaliativos por componente curricular e
é desenvolvida observando as normas da rede pública de ensino do DF, conforme seu
Regimento Escolar.
A instituição informa que
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As Diretrizes de Avaliação da SEEDF preconizam que a avaliação formativa deve ser
priorizada, considerando que o ato avaliativo deve ser “para as aprendizagens” e não
apenas “das aprendizagens”. Desse modo, os procedimentos e os instrumentos
constituem apenas uma parte do ato educativo, propiciando informações que devem ser
analisadas para permitir intervenções constantes, de modo que avaliação e
aprendizagem ocorram simultaneamente.
Nesse sentido, tendo em vista a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, as
Diretrizes de Avaliação propõem como instrumentos de avaliação estudos de caso,
pesquisas, visitas de campo, demonstrações, exposições, simulações, entre outras, além
daquelas compreendidas como práticas laborais, que são estágios, visitas/excursões
técnicas, experimentos, atividades específicas em ambientes especiais, projetos de
exercício profissional efetivo, intervenções sociais.

Será considerado aprovado, em cada módulo, o estudante que obtiver a frequência igual
ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas estabelecidas em cada
componente curricular e o conceito APTO como resultado do processo de avaliação das
competências desenvolvidas.
Há previsão de recuperação contínua e paralela bem como final, para os estudantes que
não obtiverem rendimento suficiente para aprovação em cada componente curricular.
8. Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes
Para promover a permanência e o êxito dos estudantes, são utilizadas as seguintes
estratégias, dentre outras:
−

−

−

−

−

Identificar as possíveis causas da retenção e evasão escolar, por meio de
diagnóstico qualitativo a ser desenvolvido com os estudantes, os docentes e com
toda equipe técnica e pedagógica.
Identificar possíveis fatores externos ao ambiente escolar que possam dificultar a
frequência dos estudantes.
Envolver os profissionais docentes na análise dos fatores prováveis a influenciar
a falta de interesse do estudante em determinado componente curricular do curso,
levando-o a fazer uma reflexão contínua sobre a sua prática pedagógica.
Promover monitorias e criar grupos de estudos para oportunizar ao estudante em
risco de retenção que supere suas dificuldades, evidenciadas no decorrer do
processo de ensino e aprendizagem.
Realizar programa de orientação profissional com os estudantes.

9. Critérios de aproveitamento de estudos, de conhecimento e de experiências
anteriores
O aproveitamento de estudos realizados, conhecimentos ou experiências anteriores
seguirá os critérios estabelecidos no Regimento Escolar para a Rede Pública de Ensino do DF.
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Na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, as experiências anteriores e os
conhecimentos devem ser aproveitados, desde que estejam diretamente relacionados com o
perfil profissional de conclusão da respectiva habilitação, considerando os itinerários formativos
ou as trajetórias de formação. E esse aproveitamento será registrado em ata própria e na ficha
individual do estudante.
10. Critérios de certificação e diplomação
Ao concluir os módulos, o estudante fará jus ao Diploma de técnico de nível médio de
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, vinculado ao eixo tecnológico
correspondente, observadas as saídas intermediárias e respectivas qualificações profissionais.
Para obtenção do diploma, o estudante deve ser aprovado em todos os componentes
curriculares dos 3 (três) módulos do curso, assim como apresentar a devida certificação do
Ensino Médio ou equivalente.
11. Práticas profissionais
As práticas profissionais são inseridas na carga horária do curso, sendo 80 (oitenta)
horas nos módulos I e II e 60 (sessenta) horas no módulo III, totalizando 220 (duzentas e vinte)
horas, avaliadas por meio de atividades práticas realizadas no próprio ambiente escolar.
III – CONCLUSÃO - Diante do exposto e dos elementos de instrução processual, encaminhase à deliberação superior, quanto à/ao:
a) autorização de adesão ao curso técnico de nível médio de Técnico em
Manutenção e Suporte em Informática, eixo tecnológico Informação e
Comunicação, do Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois,
instituição educacional da rede pública de ensino do Distrito Federal, vinculada à
Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, situada na Rua Hugo Lobo,
Quadra 97, Área Especial S/N, Setor Sul, Planaltina – Distrito Federal, mantida
pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, situada no SBN
Quadra 2, Bloco C, Edifício Phenícia, Brasília – Distrito Federal;
b) determinação à instituição educacional que proceda a inclusão do curso em
referência, para fins de validade nacional, no Sistema Nacional de Informações
da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC.
Brasília, 8 de junho de 2020.
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