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CONSELHO PLENO 

 

1. RELATÓRIO  
1.1. HISTÓRICO  

Trata-se de pedido da Escola Adélia Camargo Corrêa/Guarujá de autorização de funcionamento dos 

Cursos Técnicos em Eletrotécnica e em Segurança do Trabalho, nos termos da Deliberação CEE Nº 

97/10.  

A Instituição é mantida por Escola Adélia Camargo Corrêa Ltda. - EPP, CNPJ: 51.070.308/0001-44, 

sua sede localiza-se à Avenida Mussa Gaze, 247, Santa Rosa, Guarujá, SP, sob jurisdição da DER Santos 

e foi credenciada pelo Parecer CEE Nº 372/16, por um prazo de cinco anos, nos termos da Deliberação 

CEE Nº 97/10 para oferta do Curso de Educação de Jovens e Adultos em nível de Ensino Médio e do Curso 

Técnico em Informática, na modalidade EaD. 

A Escola Adélia Camargo Corrêa também oferece cursos na modalidade presencial, com 

autorização de funcionamento da DER Santos, como, por exemplo: Cursos Técnicos em Guia de Turismo, 

Enfermagem (desde 2002), Radiologia (desde 2005), Farmácia (desde 2006), Estética, Segurança do 

Trabalho (desde 2010), Eletrotécnica, Eletrônica, Petróleo e Gás (desde 2008), Telecomunicações (desde 

2006), Logística, Portos (desde 2010).  

O pedido foi instruído, para cada Curso, com o Formulário de Solicitação para EaD, Plano de Curso. 

(CDs às fls. 05 dos Processos CEE Nºs 105/17 e 107/17). 

Ressalte-se que Escola apresentou o Parecer Técnico para cada Curso, conforme exigido pela 

Deliberação CEE Nº 105/11. Os Pareceristas, indicados pelo Centro Paula Souza, visitaram a Escola para 

vistoria de instalações e equipamentos e análise do Plano de Curso, manifestando-se favoravelmente à 

aprovação dos Plano de Curso, desde que atendidas as recomendações feitas. A Escola Adélia Camargo 

Corrêa reformulou os Planos de Curso e atendeu às recomendações dos Pareceristas. 

1.2 APRECIAÇÃO 

A Deliberação CEE Nº 97/10 fixa normas para credenciamento e recredenciamento de escolas para 

a oferta de cursos na modalidade educação a distância, sendo de competência deste Conselho credenciar, 

recredenciar, autorizar a abertura de cursos e a criação de polos. 

Tais pedidos devem ser previamente analisados por uma Comissão de Especialistas, indicada pela 

Câmara de Educação Básica, com aprovação do Conselho Pleno (artigos 5º e 6º). 

PROCESSOS CEE 105/17 e 107/17 

INTERESSADA Escola Adélia Camargo Corrêa / Guarujá 

ASSUNTO Autorização de funcionamento dos Cursos Técnicos em Eletrotécnica e em 
Segurança do Trabalho, na modalidade a distância, nos termos da Deliberação 
CEE Nº 97/10 

RELATORA Cons.ª Sylvia Gouvêa 
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No caso, uma Comissão composta de dois Especialistas visitou a Instituição, acompanhada por 

Supervisor de Ensino da DER Santos. 

Durante a visita, os Especialistas foram recebidos pelo Mantenedor, Direção e Coordenadores de 

curso, percorreram integralmente as instalações da Escola, analisaram o AVA, verificaram em detalhes a 

biblioteca, laboratórios, salas de aula e setor técnico responsável pelo EaD, manifestando-se 

favoravelmente à autorização de funcionamento dos Cursos Técnicos em Eletrotécnica e em 

Segurança do Trabalho, considerando:  

- biblioteca com acervo necessário para os dois Cursos Técnicos; 

- as salas de aula equipadas com computador, projetor multimídia e acesso à rede sem fio 

comprovadamente operacional em toda a área; 

- recursos específicos ao atendimento do estudante de EaD, ambiente virtual de aprendizagem com 

possibilidade de acesso via celular, sistema de web conferência; 

- o parque tecnológico de acesso à informática é atualizado com servidores de última geração, atende muito 

bem o número de usuários previstos; 

- os indicadores da infraestrutura física, especialmente aquela associada ao ensino, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação, configuram um quadro de excelência em quantidade condizente com o número 

de vagas ofertadas; 

 - todos os laboratórios atendem às recomendações do CNCT; 

- a Instituição de Ensino está instalada em prédio próprio, de nove (9) andares. Possui acessibilidade muito 

confortável para atender Pessoas com Deficiência (PCD) e Pessoas com Necessidades Especiais (PNE); 

- a Escola Adélia Camargo Corrêa possui plano de médio e longo prazos, abordando uma grande variedade 

de aspectos da gestão administrativa e pedagógica. O plano foi recentemente atualizado. O Plano de 

Trabalho Anual é coerente com o plano de gestão, em seus aspectos constitutivos; 

- os coordenadores (geral e pedagógico) e os especialistas em EaD possuem formação superior, 

especialização em EaD e experiência na área. Tanto o pessoal técnico (técnicos em tecnologias) como o 

pessoal administrativo (administração / secretaria) possui formação compatível com suas funções. O 

responsável administrativo possui experiência em EaD. Os profissionais existentes pertencem ao quadro de 

funcionários da IE e dedicam-se à EaD em tempo integral; 

- para a avaliação do aproveitamento dos alunos nos cursos a distância, serão utilizados no mínimo 3 

instrumentos de avaliação, denominados de P1, P2 e Trabalho. As notas referentes a P1 e P2 são obtidas 

em provas presenciais previstas no calendário escolar; 

- os conteúdos curriculares dos dois cursos são adequados e suficientes para conduzir ao perfil que o aluno 

deve atingir, ao final do curso;  

- estão previstas atividades presenciais em quantidade e tipo suficientes para garantir o bom 

aproveitamento do aluno e o acompanhamento de seu desenvolvimento. Atividades práticas em laboratórios 

e/ou oficinas são privilegiadas; 

- as tecnologias a serem utilizadas pela Escola Adélia Camargo Corrêa no desenvolvimento do curso 
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suprem as funções essenciais na EaD: fontes básicas ou complementares de conteúdo e comunicação com 

o aluno. Existe consistência e complementaridade entre as diferentes tecnologias propostas e elas são 

adequadas às características da população-alvo. 

- O material didático a ser utilizado é correto, tanto do ponto de vista das informações contidas, como da 

utilização da Língua Portuguesa; tem boa apresentação; a linguagem é acessível e o material é de fácil 

utilização (com indicações de sequência e sugestões de estudo), sendo adequado às características da 

população-alvo; 

- a unidade operacional dispõe de todos os ambientes necessários ao desenvolvimento das atividades do 

curso (ambientes administrativos, ambientes de atividades presenciais, ambientes de conforto para os 

alunos), em quantidade compatível com o número de vagas oferecidas e de uso exclusivo da EaD. Os 

ambientes tecnológicos são compatíveis com o curso a ser oferecido e com as tecnologias a serem 

utilizadas. 

 A seguir, informações sobre os Cursos, retiradas dos respectivos Planos de Curso.  

- ão estão previstas qualificações intermediárias; 

- das 400 horas, por módulo, 80 horas são desenvolvidas de forma presencial e a outras 320 horas de 

forma online, utilizando-se o AVA CANVAS, que apresentará cada componente curricular dividido em 16 

aulas. As outras 4 aulas presenciais, representam os outros 20% de carga horária, integralizando assim o 

total da carga horária do componente curricular; 

- o Calendário Escolar informará quais as datas das atividades presenciais e das avaliações presenciais e 

estará disponível no AVA; 

- a avaliação da frequência do aluno nas atividades presenciais, será feita mediante assinatura do mesmo 

na lista de alunos disponibilizada nos dias das referidas atividades; 

- a avaliação da frequência do aluno nas atividades realizadas no AVA se dará por: porcentagem do 

progresso por tema, quantidade de horas dedicadas ao componente curricular, número de visitas/dia/horário 

por recurso de uma aula, ações e interações dos nos recursos de uma aula, finalização do percurso da trilha 

de aprendizagem de uma aula; 

- a matriz curricular dos cursos: 

Curso Técnico em Eletrotécnica – 1200 h 
eixo tecnológico Controle e Processos Industriais 

Módulo Componentes Curriculares 
C.H. 
Total 

I 
 

Educação para o Trabalho 80 

Eletrônica 80 

Sensores e Atuadores 80 

Eletricidade Básica 80 

Português Instrumental 80 

Total Módulo I 
320 h teóricas + 
80 h presenciais  

II 

Desenho Técnico de Instalações 80 

Técnicas de Programação 80 

Máquinas e Equipamentos 80 

Automação e Controle 80 

Saúde e Segurança no Trabalho 80 
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Total Módulo II 
320 h teóricas + 
80 h presenciais 

III 

Microcontroladores 80 

Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica 80 

Instalações Elétricas 80 

Projetos Elétricos 80 

Empreendedorismo 80 

Total Módulo III 
320 h teóricas + 
80 h presenciais 

Total Curso 
960 h teóricas + 
240 h práticas 

 

 Curso Técnico em Segurança do Trabalho – 1200 h 
eixo tecnológico Segurança 

Módulo Componentes Curriculares 
C.H. 

Teórica 

I 

Desenho Técnico  80 

Segurança do Trabalho 80 

Gestão e Educação Ambiental 80 

Proteção de Máquinas e Equipamentos 80 

Português Instrumental 80 

Total Módulo I 
320 h teóricas + 
80 h presenciais 

 
II 

Análise de Riscos 80 

Suporte Emergencial à Vida 80 

Estatística 80 

Higiene do Trabalho 80 

Saúde e Segurança no Trabalho 80 

Total Módulo II 
320 h teóricas + 
80 h presenciais 

III 

Legislação e Normas Técnicas 80 

Tecnologias de Prevenção e Combate a Incêndio 80 

Doenças Ocupacionais e Ergonomia 80 

Sistemas de Segurança do Trabalho 80 

Empreendedorismo 80 

Total Módulo III 
320 h teóricas + 
80 h presenciais 

Total Curso 
960 h teóricas + 
240 h práticas 

 

Considerando-se: 

 

- o Plano de Curso dos Técnicos em Eletrotécnica e em Segurança do Trabalho com Parecer Técnico 

favorável, estando atendidas as recomendações dos Pareceristas; 

- a manifestação favorável da Comissão de Especialistas; 

- a solicitação da Escola Camargo Corrêa de autorização de funcionamento dos Cursos Técnicos em 

Eletrotécnica e em Segurança do Trabalho, na modalidade EaD, nos termos da Deliberação CEE Nº 97/10, 

pode ser deferida. 
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A DER Santos é responsável pela publicação de Portaria de instalação dos Cursos Técnicos 

autorizados, nos termos do art. 14 da Deliberação CEE Nº 97/10.  

Ressalte-se que a Escola Adélia Camargo Correa já oferece os dois cursos na modalidade 

presencial, portanto, possui professores devidamente habilitados ou com autorização para a docência 

conferida pela DER Santos.  

 

2. CONCLUSÃO 

2.1 À vista do exposto e nos termos deste Parecer, autoriza-se o funcionamento dos Cursos 

Técnicos em Eletrotécnica e em Segurança do Trabalho, da Escola Adélia Camargo Correa/Guarujá, na 

modalidade EaD, nos termos da Deliberação CEE Nº 97/10. 

2.2 Aprovam-se os Planos do Curso Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Segurança do 

Trabalho. 

2.3 Cópia dos Planos de Curso aprovados por este Parecer, deve ser enviada para carimbo e 

rubrica da Assistência Técnica deste Conselho e mantida à disposição da Supervisão de Ensino, à qual 

esteja jurisdicionada, sempre que solicitada. 

2.4 Envie-se cópia deste Parecer à Escola Adélia Camargo Correa/Guarujá, à DER Santos, à 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB e à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e 

Avaliação Educacional – CIMA. 

 

São Paulo, 04 de dezembro de 2017. 

 

a) Cons.ª Sylvia Gouvêa 
Relatora 

 

3. DECISÃO DA CÂMARA 

 
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto da Relatora. 

Presentes os Conselheiros: Débora Gonzalez Costa Blanco, Francisco Antônio Poli, Francisco José 

Carbonari, Laura Laganá, Luís Carlos de Menezes e Nilton José Hirota da Silva.  

Sala da Câmara de Educação Básica, em 06 de dezembro de 2017. 

 

 

  a) Cons.ª Laura Laganá  
Vice-Presidente da CEB 
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da 

Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto da Relatora. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 13 de dezembro  de 2017. 

 
 
 
 
 
Consª. Bernardete Angelina Gatti 
             Presidente 
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