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5ª SESSÃO REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCACAO 
PROFISSIONAL E ENSINO SUPERIOR REALIZADA 

EM 12 DE MARÇO DE 2009 
 

CONSELHEIROS PRESENTES: Agripina dos Santos Freire, Erineu Foerste, João Alvécio 
Sossai, Geraldo Diório Filho e Artelírio Bolsanello. 

I) - LEITURA DE ATAS:  
 
II - EXPEDIENTE 
(Avisos, comunicações, registros de fatos, apresentação de proposições, correspondências e 
documentos de interesse do Plenário, consultas ou pedidos de esclarecimentos por parte do 
Presidente ou dos Conselheiros). 
 

III – ORDEM DO DIA 
 
 
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS 
 
 
PROCESSO CEE Nº 016/2009 – EEEFM Afonso Schwab - Cariacica. 
ASSUNTO: Aprovação para adequação do Curso Técnico em Gestão Empresarial ao novo 

Catálogo Nacional de Curso Técnico. 
RELATOR (A): Conselheiro ARTELÍRIO BOLSANELLO 

PROCESSO CEE Nº. 359/2008 – EEEFM Monsenhor Guilherme Schmitz - Aracruz 
ASSUNTO: Aprovação para adequação do Curso Técnico em Hospedagem ao Eixo Tecnológico e 

Lazer. 
RELATOR (A): Conselheiro GERALDO DIÓRIO FILHO 

PROCESSO CEE Nº 358/2008 – EEEM Marinete de Souza Lira - Serra 
ASSUNTO: Solicita aprovação para adequação do Curso Técnico em Turismo e Hotelaria, ao novo 

Catálogo de Curso Técnico. 
RELATOR (A): Conselheiro GERALDO DIÓRIO FILHO 

PROCESSO CEE Nº 342/2008 – EEEM Arnulpho Mattos - Vitória  
ASSUNTO: Aprovação adequação do curso Técnico em Gestão Empresarial Integrado ao Ensino 

Médio, ao novo Catálogo de Curso Técnico. 
RELATOR (A): Conselheiro JOÃO ALVÉCIO SOSSAI 

PROCESSOS CEE Nº. 341/2008 – EEEM Arnulpho Mattos - Vitória 
ASSUNTO: Aprovação adequação do curso Técnico em Mecânica Industrial Integrado ao Ensino 

Médio, ao novo Catálogo de Curso Técnico. 
RELATOR (A): Conselheiro JOÃO ALVÉCIO SOSSAI 

PROCESSO CEE Nº. 343/2008 – CEET Vasco Coutinho – Vila Velha  
ASSUNTO: Solicita aprovação e adequação ao novo Catálogo de Curso Técnico, o Curso Técnico 

em Rádio e TV. 
RELATOR (A): Conselheira ERINEU FOERSTE 

PROCESSO CEE Nº 319/2008 – CEDTEC - Serra 
ASSUNTO: Solicita mudança de Nome Empresarial e mudança de endereço da Matriz. 
RELATOR (A): Conselheiro JOÃO ALVÉCIO SOSSAI 

PROCESSO CEE Nº 260 e 261/2008 – FAFIA - Alegre 
ASSUNTO: Relatório do 1º e 2º Processo Seletivo 2008. 
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RELATOR (A): Conselheiro JOÃO ALVÉCIO SOSSAI 

PROCESSO CEE Nº. 223/2008 – CIDAP – São Mateus 
ASSUNTO: Autorização para funcionamento do curso de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio com habilitação em Agropecuária e Qualificação em Agroecologia e Meio Ambiente. 
RELATOR (A): Redistribuído ao Conselheiro ERINEU FOERSTE  

PROCESSO CEE Nº. 357/2008 – EEEFM São João Batista - Cariacica 
ASSUNTO: Adequação de denominação do Curso Técnico em Comércio. 
RELATOR (A): Conselheiro JOÃO ALVÉCIO SOSSAI 

PROCESSO CEE Nº. 334/2008 – EEEFM Ecoporanga - Ecoporanga 
ASSUNTO: Adequação de denominação do Curso Técnico em Administração. 
RELATOR (A): Conselheiro ERINEU FOERSTE 

PROCESSO CEE Nº. 046/2009 – EMES – Secretaria de Estado da Educação - Vitória 
ASSUNTO: Projeto Institucional da Escola. 
RELATOR (A): Conselheira MARIA RITA SOARES MIGUEL 

 

 

RELATORIA DE PROCESSOS 

 

01. PROCESSO CEE 250/2008                                     RELATOR (A): ARTELÍRIO BOLSANELLO 

INTERESSADO/ASSUNTO: EEEM Emir de Macedo Gomes, município de Linhares, solicitando 
aprovação do Curso Técnico de Meio Ambiente. 

VOTO: Considerando que a instituição apresenta condições básicas de oferta, como espaço físico, 
infra-estrutura, equipamentos, laboratório, acervo bibliográfico, recursos humanos e pedagógicos 
adequados; que há necessidade de regularizar a situação escolar dos alunos; somos de parecer 
que seja aprovado o funcionamento do curso Técnico em Meio Ambiente, eixo tecnológico: 
ambiente, saúde e segurança, ofertado pela EEEM Emir de Macedo Gomes, situada na Rua Nicola 
Biancardi, nº. 490, mantida pelo Governo Estadual, realizado no período de março de 2007 a junho 
de 2008. 

DECISÃO: Aprovado. 

 

02. PROCESSO CEE 259/2008                          RELATOR (A): AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE 

INTERESSADO/ASSUNTO: CEI – Centro Estadual Interescolar Áttila de Almeida Miranda, 
município de Cachoeiro de Itapemirim, solicitando aprovação do Curso Técnico de Secretariado 
Escolar. 

VOTO:  

DECISÃO: Aprovado. 
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03. PROCESSO CEE 354/2008                          RELATOR (A): AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE 

INTERESSADO/ASSUNTO: EEEFM Gomes Cardim, município de Vitória, solicitando adequação 
do curso Técnico em Comércio com Ênfase em Vendas, para a denominação de curso Técnico em 
Comércio. 

VOTO: Considerando que a instituição apresenta condições básicas de oferta, como espaço físico, 
infra-estrutura, equipamentos, laboratório, acervo bibliográfico, recursos humanos e pedagógicos 
adequados; que há necessidade de regularizar a situação escolar dos alunos; somos de parecer 
que seja aprovado o funcionamento do curso Técnico em Meio Ambiente, eixo tecnológico: 
ambiente, saúde e segurança, ofertado pela EEEM Emir de Macedo Gomes, situada na Rua Nicola 
Biancardi, nº. 490, mantida pelo Governo Estadual, realizado no período de março de 2007 a junho 
de 2008. 

DECISÃO: Aprovado. 

 

04. PROCESSO CEE 339/2008                                         RELATOR (A): JOÃO ALVÉCIO SOSSAI 

INTERESSADO/ASSUNTO: Escola Máster, município de São Mateus, solicitando adequação da 
autorização da oferta do curso Técnico em Enfermagem. 

VOTO: Analisando os autos, constata-se que, na verdade, o mantenedor está apresentando 
mudanças na organização curricular do curso Técnico de Enfermagem e solicita aprovação das 
mudanças propostas. 

Cotejando a organização curricular anterior com a nova, verifica-se que, praticamente não há 
mudanças. Foi excluída a disciplina “Nutrição e Dietética” e outras disciplinas sofreram mudanças 
na denominação e, algumas, na carga horária, mantendo-se a carga horária total. Pela análise dos 
conteúdos, objetivos e habilidades, presume-se que sejam as seguintes mudanças de 
denominação de disciplinas: 

a) Educação para a saúde coletiva – Saúde Coletiva. 
b) Administração de unidade de enfermagem – Organização do processo de trabalho em 

Enfermagem. 
c) Introdução à Enfermagem – Fundamentos de Enfermagem 
d) Enfermagem Neuropsiquiátrica – Saúde Mental. 

Cotejando, também, os objetivos, conteúdos, competências e habilidades descritas na proposta 
curricular com aquelas explicitadas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos para a formação do 
Técnico em Enfermagem, e os conteúdos sugeridos para compor o currículo, constatamos que o 
curso vai muito além do que propõe o catálogo. 

Assim, o nosso entendimento é de que o mantenedor não necessitaria propor adequações neste 
momento, já que a denominação do curso, as titulações intermediárias e finais, a duração do curso, 
a organização curricular, etc., atendem ao que é proposto pelo Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos. Poderia propor adequações por ocasião da solicitação de renovação da autorização para 
funcionamento do curso. Todavia, calçado no principio de que “quod abundad non nocet”, sugiro 
aos preclaros membros do CEE que aprovem o pleito ora apresentado. 

Assim, o nosso entendimento é de que o mantenedor não necessitaria propor adequações neste 
momento, já que a denominação do curso, as titulações intermediárias e finais, a duração do curso, 
a organização curricular, etc., atendem ao que é proposto pelo Catálogo Nacional de Cursos 
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Técnicos. Poderia propor adequações por ocasião da solicitação de renovação da autorização para 
funcionamento do curso. Todavia, calçado no principio de que “quod abundad non nocet”, sugiro 
aos preclaros membros do CEE que aprovem o pleito ora apresentado, destacando que, alguns 
lembretes incluídos no parecer da Assessora Técnica do CEE, Mestre Rosangela Mattos de Souza, 
são bastante oportunos. 

DECISÃO: Aprovado. 

 

05. PROCESSO CEE 311/2008                                  RELATOR (A): JOÃO ALVÉCIO SOSSAI 

INTERESSADO/ASSUNTO: Escola Máster, município de São Mateus, solicitando adequação do 
curso Técnico em Meio Ambiente. 

VOTO: O processo contém alguns elementos que permitiram concluir que houve algumas 
mudanças na atual proposta em relação à anterior. Por exemplo: a organização curricular passou 
de três módulos para dois, as habilitações, em conseqüência, passaram também para duas, uma 
intermediária e outra final. 

Tendo em vista que as condições gerais de oferta parecem adequadas e a proposta curricular 
atende, no geral, ao que é proposto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, somos de parecer 
que a solicitação seja deferida. 

DECISÃO: Aprovado. 

 

06. PROCESSO CEE 037/2008                                         RELATOR (A): JOÃO ALVÉCIO SOSSAI 

INTERESSADO/ASSUNTO: Escola Máster, município de São Mateus, solicitando adequação da 
autorização da oferta da Educação Profissional Técnico de Nível Médio com habilitação em 
Química. 

VOTO: Tal como a solicitação foi encaminhada, não fica claro o que, exatamente, o mantenedor 
deseja: se adequar apenas à denominação do curso ou se, também, a organização curricular e/ou 
outros elementos. Como o processo não contém a proposta anterior, limitamo-nos a verificar até 
que ponto a presente proposta está adequada às diretrizes contidas no referido Catálogo, além de 
analisarmos outras condições de oferta. 

Quanto à denominação do curso e à organização curricular, nos parece que atendem ao proposto 
no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. No que se refere à infra-estrutura física, corpo docente, 
biblioteca, laboratórios, etc. os elementos contidos no processo, igualmente, sugerem que as 
condições são adequadas para oferta do curso pretendido. 

Assim, somos de parecer que a solicitação pode ser aprovada pelo Colegiado do CEE, destacando 
que, alguns lembretes incluídos no parecer da Assessora Técnica do CEE, Mestre Rosangela 
Mattos de Souza, são bastante oportunos. 

DECISÃO: Aprovado. 
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07. PROCESSO CEE 305/2008                                                  RELATOR (A): ERINEU FOERSTE 

INTERESSADO/ASSUNTO: CEET Vasco Coutinho, município de Vila Velha, solicitando 
adequação do curso Técnico em Turismo – Técnico em Hospedagem. 

VOTO: Considerando que o mantenedor do Centro Estadual de Educação Técnica Vasco 
Coutinho, localizado na Rua Luciano das Neves, s/nº, Centro, Vila Velha, ES, atendeu a exigência 
do Novo Catalogo Nacional de Cursos Técnicos, alterando denominação de Curso Técnico em 
Turismo para Curso Técnico em Hospedagem, eixo tecnológico Hospitalidade e Lazer, para os 
turnos matutino e noturno, nas turmas ingressantes em 2009, somos pelo deferimento da 
aprovação da nova denominação, com a recomendação de que: 

a) O mantenedor atenda integralmente às recomendações de infra-estrutura feitas no Catalogo 
Nacional de Cursos Técnicos, atenda às Diretrizes da Resolução CNE/CEB 03/2008, Parecer 
CNE/CEB nº. 11/2008 para o início do ano letivo de 2009, especialmente para as turmas que 
estão iniciando o curso com nova denominação. Observe a necessidade do laboratório de 
Recepção e Governança e aquisição de programas específicos para o curso; 

b) o mantenedor observe o prazo de autorização concedida na Resolução CEE-ES nº. 1347/2006, 
providencie a renovação da autorização e a aprovação do Curso dentro do prazo legal; 

c) que seja feita a verificação da duração da hora aula com 60 (sessenta) minutos em todos os 
turnos. Resguarde a jornada diurna de no mínimo 04 (quatro) horas diárias e no noturno de 03 
(três) horas letivas. Em planos de Cursos para turnos diferenciados é preciso assegurar o 
cumprimento da legislação vigente. 

DECISÃO: Aprovado. 

 

08. PROCESSO CEE 306/2008                                                   RELATOR (A): ERINEU FOERSTE 

INTERESSADO/ASSUNTO: CEET Vasco Coutinho, município de Vila Velha, solicitando 
adequação do curso Técnico em Confecção e Modelagem. 

VOTO: Considerando que o mantenedor do Centro Estadual de Educação Técnica Vasco 
Coutinho, localizado na Rua Luciano das Neves, s/nº, Centro, Vila Velha, ES, atendeu a exigência 
do Novo Catálogo Nacional de Cursos, alterando denominação do Curso Técnico em Confecção 
e Modelagem para Curso Técnico em Confecção e Modelagem do Vestuário, eixo Tecnológico 
Produção Cultural e Design, para as turmas ingressantes em 2009, somos pelo deferimento do 
pedido, com as recomendações de que: 
 

a) O mantenedor atenda integralmente as recomendações de infra-estrutura feitas no 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, atenda as Diretrizes da Resolução CNE/CEB 
03/2008, Parecer CNE/CEB nº. 11/2008 para o início do ano letivo de 2009, especialmente 
para as turmas que estão iniciando o curso com nova denominação; 

 
b) O mantenedor observe o prazo de autorização concedida na Resolução CEE-ES nº. 
1562/2007, providencie a aprovação do Curso dentro do prazo legal; 

 
c) Que seja feita verificação da duração da hora aula com 60 (sessenta) minutos em todos os 

turnos. Resguarde a jornada diurna de no mínimo de 04 (quatro) horas diárias e no noturno 
de 03 (três) horas letivas. Em planos de Curso para turnos diferenciados é preciso 
assegurar o cumprimento da legislação vigente. 
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DECISÃO: Aprovado. 

 

09. PROCESSO CEE 317/2008                                                   RELATOR (A): ERINEU FOERSTE 

INTERESSADO/ASSUNTO: CEET Vasco Coutinho, município de Vila Velha, adequação e solicita 
APROVAÇÃO para funcionamento do curso Técnico em Administração. 

VOTO: Considerando que o mantenedor do Centro Estadual de Educação Técnica Vasco 
Coutinho, localizado na Rua Luciano das Neves, s/nº, Centro, Vila Velha, ES, atendeu a exigência 
do Novo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, alterando a denominação do Curso Técnico em 
Gestão Empresarial para Curso Técnico em Administração, eixo tecnológico de Gestão e 
Negócios, para as turmas ingressantes em 2009, somos pelo deferimento da aprovação da nova 
denominação, com a recomendação de que: 

d) O mantenedor atenda integralmente às recomendações de infra-estrutura feitas no Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos, atenda às Diretrizes da Resolução CNE/CEB 03/2008, Parecer 
CNE/CEB nº. 11/2008 para o início do ano letivo de 2009, especialmente para as turmas que 
estão iniciando o curso com nova denominação.  

e) o mantenedor observe o prazo de autorização concedida na Resolução CEE-ES nº. 1360/2006, 
providencie a aprovação do Curso dentro do prazo legal; 

f) que seja feita a verificação da duração da hora aula com 60 (sessenta) minutos em todos os 
turnos. Resguarde a jornada diurna de no mínimo 04 (quatro) horas diárias e no noturno de 03 
(três) horas letivas. Em planos de Cursos para turnos diferenciados é preciso assegurar o 
cumprimento da legislação vigente. 

DECISÃO: Aprovado. 
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