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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 Iden ﬁcação da Unidade Escolar
Centro de Educação Proﬁssional- Escola Técnica de Brazlândia
2- Iden ﬁcação do Curso de Educação Proﬁssional
- Técnico de nível médio de Técnico em Enfermagem

Eixo
Tecnológico

Eixo Tecnológico em Ambiente e Saúde

Base Legal

A organização pedagógica do CEP-ETBraz está em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional/LDB – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos CNCT/MEC/2016;
o Guia do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) de cursos FIC; as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução nº 162, de 30/1/2012); o Parecer CNE/CEB nº 39, de
8/12/2004, referente à aplicação do Decreto nº 5.154/2004; o Decreto nº 8.268, de 18/6/2014, que altera o Decreto
nº 5.154, de 23/7/2004; a Recomendação nº 195/2004 da Organização Internacional do Trabalho (OIT); a Resolução
CEB/CNE nº 6/2012, no Decreto Federal nº 5.154/04;Aprovado pelo Decreto nº 38.631 de 20/11/2017 tendo em
vista o disposto no Parecer nº 255/2017 de 19/12/2017 do CEDF e o que consta no processo nº 084.000010/2017; e
as Diretrizes de Avaliação Educacional (SEEDF, 2014).

Habilidade
Proﬁssional

Técnico de nível médio de Técnico em Enfermagem

Módulo I e
II–
Qualiﬁcação
Proﬁssional

Cuidador Infan l

Módulo III e
IV
–
Qualiﬁcação
Proﬁssional

Cuidador de Idosos

Módulo V e
VI–
Qualiﬁcação
Proﬁssional

Técnico de nível médio em Técnico de Enfermagem

Forma
Oferta

Forma concomitante ou subsequente ao Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos.

Carga
Horária
Total

de

1.840h.
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– Jus ﬁca va para a oferta (contextualização social, econômica e cultural que fundamentam a escolha do

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 ar go 227 da Cons tuição
Federal. Tivemos como jus ﬁca va o fato de Brazlândia apresentar caracterís cas 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 quan dade 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 aquisi vo 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 aquisi vo 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 cogni vo do estudante.
Em decorrência de todas essas situações, veriﬁcou-se a necessidade de uma Ins tuição de Ensino que fosse
capaz de atender essa demanda e amenizar, de forma signiﬁca va, as problemá cas: falta de qualiﬁcação proﬁssional e garan a de
estudos para além do Ensino Médio
O CEP- Etbraz vem como solução para esse problema e realização de um sonho an go 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
des na. 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
ins tuído 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 es vesse na pesquisa. Os mecanismos de votação
u lizados foram as cédulas e também o voto online. As audiências foram realizadas na cidade onde a comunidade foi chamada a
par cipar 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 efe va se u lizando dos serviços públicos e trabalhando.
A seguir será apresentada uma tabela com os cursos que foram escolhidos pela comunidade em ordem
decrescente de quan ta vos de votos.
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Como podemos observar o curso de Enfermagem, foi a primeira escolha da comunidade, e atende de forma
sa sfatória os anseios, pois temos uma crescente demanda de Clínicas se instalando na cidade o que aumenta em muito a
necessidade de pessoal capacitado e também ao fato de que as pessoas estão vivendo mais, aumentando consideravelmente a
população idosa, esse grupo necessita de cuidados especiais que não podem ser oferecidos, em sua grande maioria, pelos ﬁlhos ou
parentes em função de estarem muito atarefados com suas obrigações do co diano, assim sendo surge uma nova forma de
atendimento, o home Care, onde essa mão de obra especializada será muito bem aproveitada.

4 – Corpo docente
Todos os professores serão habilitados concursados ou contratados pelo Setor competente da SEE.
5- Relação de Pessoal Técnico, administra vo e de apoio
Todos os proﬁssionais para atuação técnica, administra va e de apoio serão habilitados concursados ou contratados
pela setor competente de SEEDF.
6 – Estruturas Física disponível
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Com base no fato de que a escola já foi credenciada Portaria Nº338, de 02 de outubro de 2019, mas ainda está
em processo de construção, onde 80% da obra já encontra-se concluída, porém já se tem previsão orçamentária para a aquisição
dos equipamentos necessários para os laboratórios exigidos para o desenvolvimento do Curso de Enfermagem em questão, e
também processos encaminhados para aquisição de mobiliário para guarnecer a Unidade escolar com o substancial para seu
funcionamento.
Para a implantação do Curso de Enfermagem seria necessário a existência de Biblioteca e videoteca com
acervos atualizados da área da saúde. Laboratório de Informá ca. Laboratório de Enfermagem (semiotécnica e semiologia).
Laboratório de anatomia e ﬁsiologia. Aspirando ao início das a vidades da U.E é possível aﬁrmar que existem reais possibilidades de
que todos estes estejam concluídos e supridos de todo material para seu pleno funcionamento.
7- Recursos Financeiros Necessários
Os recursos ﬁnanceiros a serem u lizados serão oriundos da SEEDF e também de Emendas Parlamentares que já
foram discu das e prome das para este ﬁm.
Segue anexos os documentos per nentes e o Plano de Curso ao qual solicitamos a Adesão.
Documento assinado eletronicamente por ELAINE CRISTINA BATISTA DOS SANTOS - Matr.
00301957, Assessor(a), em 03/03/2020, às 17:09, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 36410226 código CRC= 8597ADD8.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
ÁREA Nº05 SETOR TRADICIONAL - Bairro BRAZLÂNDIA SETOR TRADICIONAL - CEP 70.040-021 - DF
3901-4342
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Conselho de Educação do Distrito Federal
Parecer SEI-GDF n.º 22/2021 - SEE/CEDF

PARECER Nº 22 /2021-CEDF
Processo SEI/GDF nº 00080-00045287/2020-61
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 Enfermagem, de forma
presencial, concomitante e subsequente, por
adesão; e dá outra providência.
I - HISTÓRICO - O presente processo, autuado em 3 de março 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, ins tuição educacional da rede pública de ensino do Distrito
Federal, man da pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com sede no SBN, Quadra 2,
Bloco C, Edi cio Phenícia, Brasília - Distrito Federal, trata do pleito de adesão da ins tuição 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 Enfermagem, eixo tecnológico ambiente e saúde, 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, ins tuição educacional da rede pública de ensino,
que se encontra em fase de implantação.
A ins tuição educacional requer adesão à oferta do curso técnico de nível médio de
Técnico em Enfermagem, eixo tecnológico ambiente e saúde, de forma presencial, do Centro de Educação
Proﬁssional Ar culado do Guará - Professora Teresa Ondina Maltese, autorizado pela Portaria nº
340/SEEDF, de 18 de outubro de 2018, com base no Parecer nº 184/2018-CEDF.
II - ANÁLISE - O processo foi instruído e analisado pelas equipes técnico-pedagógicas da Diretoria de
Supervisão Ins tucional 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
Enfermagem está de acordo com o disposto no Parecer nº 62/2018-CEDF, no qual, entre outras
providências, é determinado:
[...]
b) autorizar a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a criação de
um banco de cursos técnicos de nível médio composto pelos respec vos cursos
autorizados para a rede pública de ensino do Distrito Federal;
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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 ins tuições
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 a vidades, em cada ins tuição
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 respec vos
eixos tecnológicos para realização de parecer técnico de cada um dos cursos,
antes do início das a vidades, em cada ins tuição 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 respec vos 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 ins tuição educacional da rede pública do DF que aderir a oferta do
respec vo 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 jus ﬁcam a escolha do curso técnico em enfermagem, a par r de
consulta à comunidade escolar, com destaque:
Como podemos observar o curso de Enfermagem, foi a primeira escolha da
comunidade, e atende de forma sa sfatória os anseios, pois temos uma
crescente demanda de Clínicas se instalando na cidade o que aumenta em
muito a necessidade de pessoal capacitado e também ao fato de que as
pessoas estão vivendo mais, aumentando consideravelmente a população
idosa, esse grupo necessita de cuidados especiais que não podem ser
oferecidos, em sua grande maioria, pelos ﬁlhos ou parentes em função de
estarem muito atarefados com suas obrigações do co diano, assim sendo surge
uma nova forma de atendimento, o home Care, onde essa mão de obra
especializada será muito bem aproveitada. (sic)

Nesse sen do, a opção foi aderir ao curso técnico de nível médio de Técnico em
Enfermagem, eixo tecnológico ambiente e saúde, de forma presencial, concomitante e subsequente,
autorizado para o Centro de Educação Proﬁssional Ar culado do Guará - Professora Teresa Ondina
Maltese, pela Portaria nº 340/SEEDF, com base no Parecer nº 184/2018-CEDF.
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 Enfermagem, e que, por se tratar de
curso técnico de nível médio autorizado, é dispensada a análise do Plano de Curso 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, tendo relatado que a ins tuição educacional está em fase de construção e não dispõe
ainda de todos os recursos sicos; informou que “todos os espaços da ins tuição são adequados à oferta,
com ven lação e iluminação natural”, ainda que “A ins tuição possui ar condicionado em todas as salas”,
portanto, quanto à infraestrutura sica e pedagógica, restou constatado que o espaço é excelente e que,
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para aquisição dos equipamentos necessários, encontra-se em tramitação o processo competente, no
âmbito da administração pública.
Quanto aos recursos humanos, a ins tuição educacional apresenta em sua proposta que
“todos os professores serão habilitados concursados ou contratados pelo Setor competente da SEE” e
que “Todos os proﬁssionais para atuação técnica, administra va e de apoio serão habilitados
concursados ou contratados pelo setor competente de SEEDF”.
O Parecer Técnico de Especialista, expedido em 4 de dezembro de 2020, restou favorável
ao pleito, concluindo que “Após a visita considero favorável o parecer para implementação do curso
técnico de enfermagem” (sic).
Insta registrar que os requisitos necessários para adesão à oferta do curso técnico de nível
médio de Técnico em Enfermagem 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, ins tuição
educacional da rede pública de ensino do Distrito Federal, man da pela Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal, com sede no SBN, Quadra 2, Bloco C, Edi cio Phenícia, Brasília - Distrito Federal, a
ofertar o curso técnico de nível médio de Técnico em Enfermagem, 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.
DILNEI GISELI LORENZI
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

Documento assinado eletronicamente por DILNEI GISELI LORENZI - Matr. 2386720,
Conselheiro(a) no Exercício da Presidência da Câmara de Educação Superior do CEDF, em
29/03/2021, às 19:18, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por WILSON CONCIANI - Matr.0245176-X, Membro do
Conselho de Educação do Distrito Federal, em 30/03/2021, às 11:04, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 58331522 código CRC= 67522D1F.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SBN Quadra 02 Bloco C - Edi cio Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF
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