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PARECER N' 157/2019-CEDF

Processo SE[/GDF n' 00080-00í5678]/201 8-35

Interessado: Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina -- CEP-ETP

Autoúza o ouso técnico de Mvel médio de Técnico em hR)mlüica, eixo
temo16gim hâonnação e Comunicação, na modalidade a distância, do Centro de
Educação Proüssiona] - Esçoja Técnica de Planaltina - CEP-ETP; aprova o Plano de
Caso; e dá ouça providência.

1 - HISTORICO - O presente processo, autuado em 26 de setembro de 201 8. de interesse do
Centro de Educação Profissionlal Escola - Técnica de Planaltinla - CEP-ETP, situado entre as
Avenidas Contomo e independência, Setor de Saúde Planaltina - Distrito Fedeml, instituição
educmional 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, Edi6cio Pheníçia,
Brasília - Distrito Federal, trata de autorização de curso técnico de nível médio de Técnico em
hÊomlática, na modalidade de educação a distância, e aprovação do Plano de Curso.

A Portaria n' 456/SEEDF, de 23 de dezembro de 2016, tendo por base o Pwecer
222/20 1 6-CEDF, credência, por delegação de competência. para a oferta de educação a
distância. até 31 de julho de 202] , o Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de
Saúde de Planaltina e autoriza a oferta dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio de Técnico em Registros e InÉom)ações em Saúde, eixo tecnológico Ambiente e Saúde,
B de Técnico em Secietmia Escola, eixo tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social
além de aprova seus respectivos Planos de Cursos e o l-rojeto Polítim-Pedagógico da
instüuição educacional

O CEP-ETP também olêrta os cursos técnicos de nível médio. na modalidade de
educação presencial: Técnico em Enfermagem. Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em
Saúde Bucal Técnico em Análises Clínicas e Técnico em Segwança do TmbaÚo; além dos
cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC.

A Ordem de Serviço n' 13/SUPLAV, de 29 de janeiro de 2018
Escolar da Escola Técnica de PJanaltüm.

aprova o Regimento

A Portaria n' 23/SEEDF, de 5 de 6evereko de 2018, altera a denominação do Centro
de Educação Profissional - Escola Técnica de Saúde de Planaltina pam Centro de Educação
ProHissiona] - Escola Técnica de Planaltina - CEP-ETP. '

11 - ANALISE - O processo fbi instruído e analisado pelas equipes técnicas da Diretoria de
Supervisão Institucional e Nomias de Ensino - Dine/Suplav/SEEDF e do Conseho de

Educação do Distrito Federal - CEDF, se.b a égide e deVcordo com o que determina a
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Resolução n' 1/2012-CEDF, atualmente revogada, e posteriomieme a Resolução n' 1/2018
CEDF, em vigência, destacando-se os seguinüs documentos mexidos aos autos:

Requerimento.
Diligências Dine/Suplav/SEEDF.
Parecer Especialista da área do curso.
Parecer Especialista em Ambiente Virtual
Relatório de vista üz /oco.
Plano de Curso.
Análise do Plano de Curso.
Relatório Conclusivo da Dhe/Suplav/SEEDF

Do Parecer Técnico Profissional,
cine/Suplav/SEEDF a seguinte infomlação:

destaca-se do Relatório Conclusivo da

Por traEM-se de unidade escolar da rede públim de ensino do DF, de acordo com a
exigência constante no incisa V. Art. 106, da Resolução n' 1/2012 - CEDF, foi
solicitado e reítemdo à Coa'denação de Inâaestrutum desta SEEDF, a emissão do
parece técnico-profissional de engenheiro au arquiteto, relativo às instalações
8sicas da uinidade escolar citada,. sem devolutiva do selar mmcimado até a presente
data, conbrme registmdo nos autos(14870493) e(] 9053867).

Do Parecer do Especialista da área do curso
recomendações atendidas pela instituição educacional.

registra-se parecer favorável com

Do Pmewr Espwia[ista em Ambiente Vhtua], registra-se puecer favorável, porém
com recomendações especí6nas, a saber : "elaboração de alguns controles e rwmsos para
auxiliar no melhor desempenho possível do aluno" e "a disponibilização do plano de ensino e
de algum canal de comunicação pua os estudantes com os tutores professores ou
coordenadores do curso

Da visita de inspeção llz /aco, 1 5695667 e 15695949, registra-se que Éoi realizada
uma visita flz loco, em 26 de novembro de 2018, quando coram verificadas as condições
físicas e pedagógicas da instituição educacional e a secretaria da instituição educacional,
sendo prestadas as alienações técnicas necessárias. Vale ngistrw que restou constatado que a
instituição comporta lO(dez) salas de aula; sala de leitura, contendo 8(oho) computadores; e
2(dok) laborüórios de inÊomlátiça, com 22(vinte e dois) wmputadores cada, conectados à
iiüel:net

Quanto ao Profeta Político Pedagógim, registra-se que Êoi aprovado pela Portaria n'
456/SEEDF, de 23 de dezembro de 2016, e o Regimento Escolar pela Ordem de Serviço n'
13/SUP[AV, de 29 dejaneiro de 20] 8.

Do Plano de Curso

Curso: Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em

I' $
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Eixo Twnológiço: Iníbmnção e Comunicação
Modalidade: a Distância
06erta: Conwmitante ou Subsequente

O Plano de Curso contempla o previsto na legislação específica vigente para
educação proâssional de nível técnico, e está adequado à Resolução n' 1/201 8-CEDF, que,
çotdados com as análises realizadas por técúcos da Dine/Suplav/SEEDF, registra-se, em
resumo

1- JustMcativa pma oferta do curso: "tendo em vista a necessidade de se Êomlar
proHssionais çom conhecimento técnico pma assumir as demandas impostas pelas anuais
tecnologias" e "atender aos desafios e às expectativas que o mercado regional apresenta".

2- Objetivos do Curso: a instituição educacional apresenta como oUetivo geral do
curso, "Formar profissionais capazes de atlmr no mundo do trabaho, alas áreas que requeimm
conhecimentos em infomútica de nível médio

E por olÜetivos específicos destaca-se

OâmeQer a base de ç(mhwimmtos insüummtais, científicos e temológiços, visando
o desenvolvimento de competências específicas para atuação na árm de instalação
de sistunas opa'acionais, aplimtivos e periãkioos pam desktop e servidores,
desenvolvimento e documentação de apÍimções pala desktop çom acesso a web e a
banco de dados, realização de manutenção em computadores e instalação e
canfigumção redes de computadores em lomis de pequeno porte;

3- Metodologia Aditada

O cursor-.] será executado na modalidade de Educação a Distância, segundo os
parâmetros da legislação vigente,[.-], na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre wm a nilização de meios e temologias
de inRxmação e camunimção, com estudante e prohssores/tutores dwenvolvmdo
atividades edwativas em lugarw ou tempos diversos.[-.]
O reBrido curso prevê 20%(vinte por cento) da sua mW horária para a realização
de atividades presmçiais, incluindo as avaliações presmciais obrigatórias,[-.]
As atividades suão desenvolvidas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprmdizagan
(AVEA). O #abajho é todo âmdammtado na filosofia da construção coletiva do
caüwimento de modo a vajorizm e problemaÍizar os saberes trazido pelos diversos
participantes do processo educativo, respeitando o ritmo de cada estudante, r...l
No processo educativo acontemrão os momentos presenciais que pemlitirão ao
estudante um movimento lata'disciplinar de articulação entre os conteúdosmovimento lata'disciplinar de articulação
desenvolvidos no]-.] AVIA, em aulas sínteses, Kvismdo os conteúdos totais
abwdados por componente çwTiçulm e as avaliaçõw
No ambiente ãsico, estruüxmdo pam possibilitar atividadw
colabu'&ims, os encontros presenciais são realizados sob o Sistema de l\doba
contemplam, além das avaliações prmmciais
diva'sas, como: estudos de casos,
debata e atividades

Para atingir o êxito do prmwso educacional na

entre os

)resaiciais obrigatórias.
;n íl:tH'h ' n; .

odmUção de estudos, =o de dúvidas,
Rn Inhnrnt(bía dn

a distância, a unidade
escola consüuiu uma
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propósito de gaxajltir o padrão de qualidade de ensino aos estudmtes que em seus
çwsos hgresswan. [.-]
Os módulos que compõem o refuido curso são compostos por itinerários
hmãivos. [...]

4- Requishos para Ingresso no Curso: o curso é oÊereçido para estudantes que
estejam regularmente matriculados a partir da 2' série do ensino médio ou que tenham
concluído o referido emiao ou equivalente, podendo ser oÊerwido 'de forma
articulada/concomitante ou subsequente a este, sendo e$etivado por meio de processo selelivo,
previsto em edüal próprio.

5- Perãl Proünsional de conclusão do curso: a proposta pam o egresso do curso.
de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, quais soam:

está

hslalar sistema opemçimais, aplicativos e perigriws para desktop e servidores,
dwmvolver e docimmtar aplicações pna desktop com awsso a web e a bmw de
dados, realizar mamamção de wmputadores de uso geral, instalar e configurar redes
de canputada'es locais de pequeno porte

6- Organização Curricular: O curso está estrutwado em çonÊonúdade com o
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, em regime modular semestral na
modalidade a distância, com carga horária total de 1 .200(mil e duzentas) horas, sendo 20%
(vinte por cento) da carga horária pam a realização de atividades presenciais obrigatórias. O
curso prevê duas saídas intermediárias com Qua]i]]cação Profissional Técnica, uma após a
conclusão do Módulo l, Operador de Computador, e outra após conclusão do Módulo 11,
Instalador e Reparador de Redes de Computadores. Ao final do h4ódulo 11!, o estudante obtém
o diploma de técnico de nível médio de Téçdco em liúomlática.

7- Critéüos de avaliação: O estudante será avaliado por meio de avaliações
realizadas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem. perfazendo 40% (quarentapor
cento).do total do processo avaliativo, conforme as atividades descritas a seguir: participação
nos Fómns (10%); atividades de produção de textos (15%) e questionários (15%), coma
também, mediante realização de avaliação presencial, por meio de prova escrita, contendo
questões discursivas, apresentando 60%(sessenta por cento) do total do processo avaliativo;
e o estudante será considerado Apto(A), quando atingir, no mínimo, 7,0(sete) pontos. De
forma coMínua, a recuperação é parte do processo de ensino e de aprendizagem, contudo.
caso o estudante não alcance os valores mínimos para ser considerado apto, terá direito a
recuperação anal ao término de cada componente curricular. A recuperação Hmal será
realizada por meio de prova presencial escrita, na qual o estudante deve alcançar, no mhimo,
a nota 7,0 (sete)

8- Piano de Pemlanência e Êxito escolar dos estudmtes

A equi])e escolar[...] utiliza húmuos instrumentos que possibi]ilam detecta e
avalia u situações de aprendizagem e a nwwsidade de replmqammto do prmesso
de ensino e de aprendlzagan. Esws hulrumenEos são .organizados com 'vistas à
prunoção do diagnóstico de possíveis probjanas mvÜvendo qualquer um dm
ütwes do processo de quino e aprmdqagem, pwsi>ílitan©o a constante rmvaliação
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e redirwionammto de ações, visando a promoção da qualidade da Ênrmação,
envolvimento da comunidade escolar e a diminuição das evasões.
Para tuta, [...]
Os proíêssores-rotores deva'ão, de maneim individual e coletíva, acompaihn os
resultados, a participação dos estudmtes durallte todo o cubo, não somente ao final
dele. Sanpre que amem idmüücadas diâculdades de aprmdizagan, é newssário
que se desenvolvam esüatégias difuenciadas de ensino pam que o estudante consiga
atingir os oqetivos de aprendizagem e superar as suas dificuldade. Nesse momento,
a recuperação pamlela eÊHiva é íimdamental que os professores-Utores utHizem
maodologias diversiãmdas pam ensino e avaliação, da comia que for mais adaptada
às dificuldades do eshdante
Paiodicamente, os p'o&ssores-tutores

0

certiãcadora do sobre asea

é
avaliações, rendimento dos estudantes, a respectiva participação e a Êeqüàicia.[-.]
Além do ammpuülammto pedagógico-disçiplhar por parte da equipe docente,
importmte untar com a parüçipação dos pais ou responsáveis pelo estudante no

oon&ibuam com as esüatéaias de

çoordmação
e a equipe gest(xa

ouso dwerão se reimü' pam catar
da ulnidade «mlu

processo de aprendizagem, pam que el«
açmnpaxüammto, controle e avaliação do estudante.

com as

9- Avaliação do Curso

O p'ocesso de avaliação do aa'se, contará com o Comseho de Classe pemlanente,
com enconü'os entre grupos de educadores pna awliar o mdammto das atividades
dos atudantes. Haverá reuniões puiódicas, com a equipe pedagógica da unidade
wcolm, onde são rwistas as orientações e as estratégias de ação pam as questões
pedagógicas, incluindo a atpação dos pro&ssoregtutares, que monitoram o awsso
da estudante no ambiwte virtual, acompalüando a tmyetória de aprmdlzagem, as
di6culdades e os awnços no promsso educacional.
A equipe deverá estar aberta as possíveis adequações que se façam necessárias ao
longo do processo e também estar atenta e disponível paa que toda a comunidade
escolar possa participar de mineira atiw e consüutiva em todos os momentos de
avaliação do curso, inclusive estabelwendo hstrimentos próprios e adequados para
tal avaliação.

O caso será avaliado pelo estudante, por meio de instrumentos específicos de
avaliação disponíve] no A\H: Pesquisa de Saüshção, Pesquisa de Avaliação e
Autoavaliação- A pesquisa de Salishção admite maior quantidade de argumentos
descritivos/qualitativos e remete as opiniões dos estudantes, de modo mais subjetivo.
A Pesquisa de Amliação contempla a avaliação do componente çuiricular e do
prohssor-tutor, enqumto a autopvaliação çontunpla os subtípos: Incidentes (Hdços,
Expaiâicia E6etiva, Expectativas e Experiências e Expectativas Eêtivas.[-.]
A máliw dos dados çoletados saá submetida ao Conselho de Classe, oQjetivmdo a
memoria dos métodos e tónicas utilizados pela imidade escola.

1 0- Recursos Humanos, Físicos e Didático-Pedagógicos

Os proBssianais que aliam na ulnidade escolar como doçwtes/especialistas e como
ao quadro e6etivo ou sãoapwte técnico-adminisüativo e de apoio pertencem

contratados pela SEEDF, çom habilitações adequadas pam as âmções que exercem
No 1+oleto Político Pedagógico há indicação de implementação, estruhm e gatão
pam impjmtaçao de EaD. Além disso, o CEP-ETSP avança no sentido de ampliar a
criação de salas ambimtm reversíveis e multiâmcionais cÜas âmções podml
atender tento aos cursos prwmciais quanto aos cursos em EaD.[...]
O CEP-ETSP possui políticas de capadtação ç açompaüammto dos doçmtes e

X
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húores pam a EaD. Os responsáveis pela elaboração dos planos de clu'se,
acompalüammto e implanmtação das atividades didátiço-pedagógicas possuem
titulo de doutor com teses diretamente relacionadas à Edumção a Distância.[-.]

11- Critérios de Certificação de Estudos e Díplomação: A instituição educacional
expedirá o diploma de técnico de nível médio de Técnico em InÊomlátíca aa estudaNe que âor
aprovado em todos os móddos do curso, observado documento comprobatório de conclusão
do ensino médio ou equivalente. Aind% o itinerário de Êomução dessa proposta oferece 2
(dms) saídas intermediárias, fazendo jus ao Catificado de Quajüicação Proãssional
mediante conclusão dos: Módulo l; Operador de Computador, e Módulo ll: Instalador e
Reparador de Redes de Computadores.

1 2.
anteriores:

Critérios de aproveitamento de estudos, de conhecimentos e experiências

Apenas será çonsiduado o aproveitamento de esUdos e de experiências mteriares
de cursos rmlizados até 5(cinco anos), antes da solicitação de aproveltammto.
O aproveitamento de estudos, de colüecimmtos e de expa'iàicías anterior« do
estudante, deve ser eâetivado, desde que estalam dirdammte relacionados com o
pa'ül pro6ssional de conclusão do curso em questão, contida'ando os ithaáríos
fomiativos ou a$ trqetórias de formação.
Os cotüecimentos e as experiências passíveis de aproveitamento no nÊuido curso
são aqueles adquiridos em;

Qualiãcações proâssionais e etapas au módulos de nível técnico, regularmente
concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;

Em cursos de Educação Profíssiona] de Formação ]nicia] e Continmda - F]C.
mediante a avaliação da ementa e do estudante;

Experiências adquirida no trabalho ou em meios infbmiai$ mediante a avaliação
do estudante:

Apresentação de dipluna de Censos de Educação Superior concluídos, em amas

Mediante rwonhwimmto em proçnsos formais de cerüâwção profissiomal-
E vedado o aproveitamento de estudos, parcial ou total pam o Estágio Profissional
Supervisionado em qualquer nível.

a S

13- Plano de estágio curricular supervisionado: para a integralização do çwso não
está previsto o estágio supervisionado, assim a instituição "não oEerwe o estágio profissiona]
supervisionado"

111 -- CONCLIJSÁO - Diante do exposto e dos elementos de instrução do processo, o parecer
por

a) autorizar o curso técnico de nível médio de Técnico em In6omlátiça, eixo
tecnológico Informação e Comunicação, na modalidade a distmcia, do Centro de
Educação Proâssional - Escola Técnica de Planaltina - CEP-ETP, situado entra as
Avenidas Contomo e independência, Setor de Saúde Planaltina - 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, Ediâcio Phenícia, Brasília - Distrito Federal;

b) apiovn o Pino de Curso do curso técúco
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incluindo a matriz curricular que constitui o anexo único do presente pmecer;

ç) derem)inm a inclusão do curso técnico de nível médio ora autorizado no Sistema
Naciona! de informações da Educação hoâissional e Tecnológica(SISTEC), para
Hms de validade nacional.

;Helena Reis", Brasília, 30 de julho de 201 9

ROSÉ EUDES
Col :oiro-R

Aprovado na
e em Plenário
pm if)/'7/)í\1 0

MANO

do
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Anexo Único do Parecer a' IS7/2019-CEDI
MATRIZ CIJRRICULAR

Instituição Educacional: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLA I'E(::NICA
DE PLANALTINA - CEPnTP

odalidade: Educação Proãssional Técnica de Nível Médio -EaD
Curso: Técnico de Nível Médio de Técnico em Iniomlática
Eixo Tecnológico: Inâomlação e Comunicação
Regime de Matrícula: Modular por componente curricular
Forma de oferta: Concomitante e/ou Subseauente
Módulo Componente Curricular l Hm.ns

  dor de Comnutadar  
  Ambientação em Educação a Distância  
  Letmmento e Inclusão Digital  
  Português Técnico  
  Inglês Técnico  
  Psicologia e Relações Humanas

Linguagem Visua]
40

 

  Montagem de Computadores T '' ÊÕ
CARGA HORARIAD0 MODiJ1.0 T: 40ii

  Saída Intermediária: Qualificação Profissional em Operador de Ci;mnutador
Lógica de Programação r 'iã

  Prátím Cano utaçional  
  Buço de Dados Kn

  Configumção de Computadores  
  Roda de Computadores  

H Inlerconexãa Físim e Lógica de Computadores  
  cação Aplicada  
  Pesquisa Científica  

  CARGA llORÁR]ADO MODULO 11: 400
Saída Intermediária: Quali6caçãa ProHissionnl em Imtalador e Reparador de Redes de
Computadores

  Progizmação Visual

  Desenvolvimento de interfaces WEB
Sistunas de Gerençiamento de Banco de Dados

60
 

  Método de Pesquisa Cientííim  
  Segurança da Informação  
  C)rganização Empresaria]  
  Linguagem de Programação  
  E!!!plS!!g®a!!nt [ 'ã

CARGA HORÁRIA DO MODELO 111: 4tM
  CARGA MORARIA TOTAL. Dn ('TÍRsn= 17nn
Obsewaçõw:
florário de atendimento presencial: Segunda a sábado. 8h às 12h, 13h30bs 171130 e 19h às 23h.
Dumção da hom-aula presencial: 50 min


