
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
Câmara de Educação Superior e Profissional

INTERESSADO: Escola Técnica de Maracanaú

EMENTA:  Renova o reconhecimento do Curso Técnico em Administração – Eixo
tecnológico:  Gestão  e  Negócios,  ofertado  pela  Escola  Técnica  de
Maracanaú - SOBEM, em Maracanaú, até 31  de dezembro de 2020, sem
interrupção.

RELATOR: José Nelson Arruda Filho

SPU Nº 7727885/2016 PARECER Nº 0722/2017 APROVADO EM: 05.09.2017

I – RELATÓRIO

Evaldo Dantas de Castro, diretor da Escola Técnica de Maracanaú - SOBEM,
em Maracanaú, mediante o  processo protocolizado sob o nº 7727885/2017, requer a
este  Egrégio  Conselho  a  Renovação  do reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Administração  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,  nos  termos  da  legislação
específica em vigor. 

A  Escola  Técnica  de  Maracanaú  -  SOBEM,  mantida  pela  Sociedade
Beneficente de Maracanaú, é uma instituição de ensino pertencente à rede privada,
inscrita  no  Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Jurídica  (CNPJ)   nº  63.458.301/0001-83,
Censo  Escolar  nº  23241101,  tem  sede  na  Rua  Belém,  nº  401,  Piratininga,
CEP:  61.905-210,  no  município  de  Maracanaú,  e  foi  recredenciada  pelo  Parecer
n° 0455/2017,  com validade até 31/12/2020.  Tem como atividade principal  ministrar
cursos de educação profissional técnica de nível médio. 

Documentação apresentada a este Conselho: 

 Ofício  nº 0038/2016, encaminhado ao Presidente deste CEE; 

 Regimento Escolar;

 Plano de Curso; 

 Comprovantes da habilitação do diretor,  secretária,  coordenador do Curso e
orientador do Estágio Supervisionado;

 Relação do corpo docente, acompanhada dos comprovantes das respectivas
habilitações e autorizações temporárias;

 Termos de Convênios para fins de Estágio Supervisionado.

A Instituição firmou convênios para fins de estágio com as seguintes empresas:

• Bebidas e Condimentos Asa Branca LTDA;

• Cooptram-Cooperativa do Transporte Alternativo e de Serviços Turísticos
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de Maracanaú LTDA;
• Danone LTDA;

• Centro de Estágios;

• Centro de Estágio Empresa Escola (CIEE);

• Mrh- Gestão de Pessoas e Serviços;

• Sistema Beemétro Cearense;

• Viliná Indústria e Comércio LTDA.

O  Plano  de  Curso  apresentado  enquadra-se  no  Eixo  Tecnológico:
Ambiente e Saúde, e atende à legislação vigente. Contempla os itens: Justificativa
e  Objetivos  do  Curso,  Requisitos  de  Acesso,  Perfil  Profissional  de  Conclusão,
Organização  Curricular,  Critérios  de  Aproveitamento  de  Conhecimentos  e
Experiências  Anteriores,  Critérios  de  Avaliação,  Instalações  e  Equipamentos,
Pessoal Docente e Técnico Administrativo, Certificados e Diplomas.

A direção pedagógica  dessa instituição está  sob a responsabilidade da
Professora Ana Mareza de Macedo, licenciada em Pedagogia. A secretaria escolar
está a cargo de Aila Maria de Sousa, Registro  nº 6263. O coordenador do curso é
Evaldo Dantas de Castro Filho, tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos; a
orientadora  do  estágio  supervisionado  é  Francisca  Alexsandra  Costa  Dantas,
bacharel em Administração, e o coordenador de Projetos é Paulo Tadeu Oliveira da
Rocha,  licenciado  em  Geografia  e  especialista  em  Ciências  Humanas.
Coordenadoras pedagógicas: Raquel Oliveira Arruda Almeida e Luisa da Marilac
das Chagas Freitas, pedagogas. 

O curso organiza-se em dois Módulos, com oitocentas horas de teoria e
prática, acrescidas de mais duzentas para o estágio supervisionado.

-Módulo I - teórica: 600 horas-aula; 

-Módulo II- prática: 200 horas-aula; 

-Estágio Supervisionado: 200 horas-aula. 

A  oferta  do  curso  Técnico  em  Administração  pela  Escola  Técnica  de
Maracanaú se justifica pela crescente demanda de profissionais capacitados na
área.
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MATRIZ CURRICULAR

Disciplinas Teórica Prática Total
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Conceitos Administrativos a Renovação 30h 10h 40 h
Contabilidade 30h 10h 40 h

Inglês Instrumental 30h 10h 40 h
Estatística 30h 10h 40 h
Empreendedorismo 30h 10h 40 h
Métodos e Técnicas Administrativas 30h 10h 40 h
Psicologia Aplicada às Organizações 30h 10h 40 h
Matemática Financeira 30h 10h 40 h
Redação Oficial 30h 10h 40 h
Informática Básica 30h 10h 40 h
Administração e Recursos Humanos 60h 20h 80 h

Administração Financeira 60h 20h 80 h
Administração em Marketing 60h 20h 80 h
Administração de Produção 60h 20h 80 h
Legislação Trabalhista e Previdenciária 60h 20h 80 h
Carga Horária Teórica 600h
Carga Horária Prática 200h
Estagio Supervisionado 200h
Carga Horária Total 1000h

A especialista avaliadora Cristiane Buhamra Abreu, graduada em Turismo,
especialista em Gerência de Marketing, mestra em Administração e em Gestão de
Negócios  Turísticos,  fora  designada  pela  presidência  deste  CEE,  mediante  a
Portaria nº 11/2017, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará, no dia 21 de
fevereiro de 2017, com a finalidade de proceder à verificação prévia na Escola
Técnica de Maracanaú - SOBEM. 

 De acordo com a especialista avaliadora, o Plano de Curso apresenta-se
bem fundamentado, com justificativa e objetivos propostos de maneira coerente. A
atividade  profissional  vinculada  à  área  de  administração  está  em  constante
crescimento, sobretudo no município de Maracanaú, onde seu crescimento tem
propiciado um grande desenvolvimento para a população local e uma crescente
demanda para o setor administrativo.

O coordenador do curso, Professor Evaldo Dantas de Castro Filho, possui
graduação tecnológica em Gestão de Recursos e dedica quarenta horas semanais
ao curso. 
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As  atividades  complementares  previstas  para  o  curso  Técnico  em

Administração  são  intensas  e  diversificadas,  por  se  tratar  de  um  município
caracterizado por ser o maior centro industrial do Ceará. Há visitas regulares nas
indústrias  lá  instaladas,  e  os  alunos  participam  das  atividades  de  campo  e
apresentam relatórios de visitas. 

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Administração  apresenta-se  de  forma
esclarecedora,  dispondo de todas as informações necessárias para subsidiar  a
elaboração deste Parecer. A matriz curricular proposta é adequada aos objetivos
do curso e ao perfil do egresso. O curso contempla atividades práticas aos alunos,
além do estágio. Foram apresentados convênios com empresas que funcionarão
como laboratórios específicos e oportunidades de estágio supervisionado ao corpo
discente. 

O corpo docente apresenta-se com formação acadêmica coerente com as
disciplinas que ministram. Em sua maioria, os professores possuem carga horária
de  vinte  horas-aula.  Segundo  a  coordenadora  pedagógica,  os  professores  são
comprometidos com a instituição e com seus propósitos acadêmicos.  Todos os
docentes possuem experiência profissional fora da área do magistério, o que em
muito contribui com a formação dos alunos em cursos técnicos.

Durante a visita à Escola Técnica de Maracanaú, foi observado que há um
laboratório  de  informática,  com  capacidade  para  quarenta  computadores,  com
acesso à internet. A escola conta com 28 salas de aula, sendo três destinadas ao
Curso Técnico em Administração, com capacidade média para 45 alunos. As salas
de aula são climatizadas e dispõem de  data show  e CPU. Há equipamentos de
reserva para atender às salas de aula que não dispõem desses equipamentos. A
Escola  conta  com  um  auditório  com  capacidade  para  aproximadamente  120
pessoas, um refeitório e uma lanchonete. No pátio do prédio, há um palco para
atividades culturais promovidas pela Escola.

A  biblioteca  é  arejada,  ampla,  com  sala  de  estudo  em  grupo  e/ou
individualmente.  Há,  também,  um espaço multimídia,  com televisão,  DVD para
preparar apresentações de seminários, assistir vídeos etc. A biblioteca conta com
acesso à internet. Quanto ao acervo, o aluno pode consultar pessoalmente para
estudos na própria biblioteca ou utilizar o sistema de empréstimo por sete dias. No
caso do professor, pode dispor de dez dias de empréstimo. A biblioteca é aberta ao
público. Por se tratar de uma área multidisciplinar, o acervo do Curso Técnico em
Administração  pode  atender,  também,  a  outros  cursos.  Salienta-se  que  cada
disciplina do curso conta com apostilas,  produzidas pela própria  escola,  com o
conteúdo a ser ministrado pelo responsável.
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Os recursos audiovisuais  apresentam-se  em quantidade suficiente  para
atender à demanda. Algumas salas de aula possuem data show fixos, quando não,
os docentes reservam, antecipadamente, a utilização dos recursos audiovisuais.  

O prédio onde está instalada a Escola Técnica de Maracanaú – sobem, é
amplo e plano em algumas áreas, e com escadas e rampas dando acesso ao
pavimento superior em outra área. Na entrada das salas de aula e da biblioteca há
uma  adequação  no  que  se  refere  à  construção  de  pequenas  rampas  em
substituição  aos  degraus,  facilitando  o  acesso  de  pessoas  com dificuldade  de
locomover-se e/ou cadeirantes. O espaço destinado aos banheiros para pessoas
com necessidades especiais existe, os aparelhos sanitários foram comprados, mas
ainda não estão instalados. Quanto ao programa de bolsas de estudo, a escola
Técnica  de  Maracanaú  –  SOBEM,  possui  programas  de  bolsas  integrais  para
alunos,  funcionários  e  professores,  com descontos  que  variam de  cinquenta  a
setenta por cento para empresas conveniadas. 

 RESUMO DAS INFORMAÇÕES

   ASPECTOS AVALIADOS      CONCEITO FINAL
Coordenador do Curso                  Bom
Plano de Curso                  Bom 
Corpo docente                  Bom 
Instalações               Regular 
Biblioteca                  Bom
Laboratório(s)               Regular
Recursos audiovisuais                                 Bom 
Aspectos de inclusão social                  Bom 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O  processo  de  reconhecimento  dos  cursos  de  educação  profissional
técnica  de  nível  médio  exige  que  se  utilizem,  previamente,  procedimentos  e
critérios de avaliação in loco que indiquem as condições de oferta dos cursos em
análise,  razão  pela  qual  precedem  a  este  Parecer  relatórios  circunstanciados
elaborados por especialistas na área e pela assessoria do Núcleo de Educação
Superior e Profissional (NESP)/CEE.

Na  análise  realizada,  constatou-se  que  essa  Instituição  atende  à
Resolução  CEC  nº  413/2006,  ao  Manual  da  Unidade  Escolar  do  MEC  e  à
Resolução CNE/CEB nº  03/2008,  que dispõe sobre a implantação do Catálogo
Nacional  dos  Cursos  Técnicos.  Encontra-se  respaldo,  ainda,  nos  seguintes
documentos legais: Resolução CNE/CEC nº 04/1999, Decreto nº 5.154/2004 e Lei
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nº 9.394/1996.
III – VOTO DO RELATOR

Considerando a análise documental da assessoria técnica da Câmara de
Educação Superior e Profissional  e o relatório da especialista/avaliadora, nosso
voto é no sentido de que seja renovado o reconhecimento do Curso Técnico em
Administração  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,  ofertado  pela  Escola
Técnica de Maracanaú - SOBEM, em Maracanaú, até 31 de dezembro de 2020.

           Ao publicar este Parecer no Diário Oficial do Estado, essa Instituição deverá
se cadastrar no SISTEC/MEC e incluir os dados dos alunos no Sistema. Após a
conclusão do curso, deverá, ainda, alterar o  status do aluno para “concluído” e
fazer constar no verso do diploma o número do Cadastro do SISTEC e registrá-lo
em  livro  próprio  da  instituição  para  que  tenha  validade  nacional,  conforme
Resolução CEE nº 449/2014.

É o que nos parece, salvo melhor Juízo.

IV – CONCLUSÃO DA CÂMARA

Processo aprovado pela Câmara de Educação Superior e Profissional do
Conselho Estadual de Educação.

Sala  das Sessões da Câmara de Educação Superior  e  Profissional  do
Conselho Estadual de Educação, em Fortaleza, 05 de setembro de  2017.

JOSÉ NELSON ARRUDA FILHO
Relator

CUSTÓDIO LUÍS SILVA DE ALMEIDA
Presidente da CESP

Pe. JOSÉ LINHARES PONTE
Presidente do CEE
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