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PARECER DA RELATORIA 
 

 
Processo nº: 23441.001892.2019-91 
Origem: CSP-VTP 
Interessado: VTP-IED-VTP 
Assunto: ATUALIZAÇÃO DO PPC DO CURSO TÉCNICO EM 
EDIFICAÇÕES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
Conselheiro: Ricardo Henrique Alves Correa 
 
I- HISTÓRICO 
 

 Considerando os trabalhos da comissão de estudos e implementação do Currículo do de 
Edificações – CEIC – que compõem o Grupo de trabalho para construção do Currículo de 
Referência para o curso de Edificações. Considerando que entre estes estudos realizados pela 
comissão está a pesquisa formulada e aplicada entre os alunos do curso de edificações para 
identificação por parte da comunidade discente dos problemas e dificuldades para conclusão 
satisfatória do curso e a melhoria do aprendizado ofertado pelo instituto aos alunos do técnico 
em edificações integrado ao ensino médio. 

Considerando que o segundo ano do curso de Edificações oferece 21 disciplinas e o 
terceiro ano apenas 16 disciplinas. Considerando a dificuldade de se conseguir estágio nas 
empresas de nossa região, portanto não se justifica a carga horária menor no terceiro ano do 
curso. 

Considerando o apontamento do setor sócio pedagógico como fator relevante para 
desencadeamento dos problemas psicológicos a carga horária excessiva no segundo ano. 
Considerando o apontamento dos professores da área técnica de que não há haverá problema se 
houver a realocação de disciplinas do segundo ano para o terceiro ano do curso. 
 
II- METODOLOGIA 
 

A relatoria, após analisar os estudos realizado pela CEIC e também as conversas informais 
com o com professor Newton Flavio Correia de Lima coordenador do curso técnico de 
Edificações integrado ao ensino médio e membro da comissão responsável pelos do currículo 
de referência, encaminhou o seguinte parecer. 

 
 

III- ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES 
 
Após análise dos estudos realizado pela CEIC, após a manifestação favorável dos 

professores da área técnica e os apontamentos do setor sócio pedagógico, considero pertinente 
a proposta encaminhada pela CEIC de transferência das seguintes disciplinas que atualmente 
são ofertadas no segundo ano para serem ofertadas no terceiro ano: 
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 MECÂNICA DOS SOLOS E FUNDAÇÕES; 
 INSTALAÇÕES DOMICILIARES; 
 ASPECTOS AMBIENTAIS E SÓCIOCULTURAIS DA CONSTRUÇÃO. 

 
 

IV- VOTO DA RELATORIA 
 
 Considerando todos os pontos relatados anteriormente, e considerando os impactos 
abordados assim como as condições atuais, meu parecer é: 
 FAVORÁVEL, sem nenhuma ressalva: 

 
Votuporanga, 16 de março de 2020. 

 
 

___________________________________ 
Ricardo Henrique Alves Correa 

Conselheiro Relator 
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