
PROCESSO N° 150/15                                       PROTOCOLO Nº 12.109.989-6 

PARECER CEE/CEMEP Nº 120/15   APROVADO EM  16/04/15

CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA 
DE NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLEGIO  MILENIUM  –  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  ENSINO 
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

ASSUNTO: Pedido de alteração do Parecer CEE/CEB nº 445/12, de 14/06/12, 
que concedeu a autorização para funcionamento  Curso Técnico 
em  Meio  Ambiente,  Saúde  e  Segurança  integrado  ao  Ensino 
Médio.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO
      
      1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício nº 
0219/15 -SUED/SEED, de 25/02/15, encaminha a este Conselho o expediente 
protocolado no NRE da Área Metropolitana Sul, em 23/10/13, de interesse do 
Colégio  Milenium  –  Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental,  Médio  e 
Profissional que, por sua direção, solicita a alteração da quantidade de anos do 
Curso  Técnico  em Meio  Ambiente –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e 
Segurança,  integrado ao Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Milenium  –  Educação  Infantil,  Ensino 
Fundamental,  Médio  e  Profissional  localizado  na  Rua  Joaquim  Nabuco,  nº 
1355,  do  município  de  São  José  dos  Pinhais  é  mantido  pelo  Centro  de 
Educação Infantil  Sherwood Ltda. Foi credenciado para oferta de cursos da 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio pela Resolução Secretarial nº 
4106/12, de 03/07/12, pelo prazo de cinco anos, a partir da data da publicação 
em DOE, de 19/07/12 até 19/07/17, face a autorização para o funcionamento 
do Curso Técnico em Meio Ambiente, Saúde e Segurança integrado ao Ensino 
Médio.

A Diretora Pedagógica à folha 04 solicita
(...)
a  alteração  da  quantidade  de  anos  do  curso  Técnico  em  Meio 
Ambiente Integrado, no momento de 4 anos, passando para 3 anos. 
Os alunos estudam de forma integral cursando pela manhã ou noite as 
disciplinas de base comum ao Ensino Médio e no período da tarde as 
disciplinas técnicas, atendendo assim a carga horária de disciplinas e 
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também  toda  a  carga  horária  de  estágio  obrigatório  exigida  pela 
Secretaria Estadual de Educação.
Segue a nova Matriz curricular com a carga horária a ser cumprida nos 
3 anos.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  alteração  do  Parecer  CEE/CEB  nº 
445/12, de 14/06/12  que autorizou a oferta do Curso Técnico  em Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança integrado ao Ensino Médio, do Colégio Milenium, de São José 
dos Pinhais.

Em  30/06/14,  a  Diretora  do  Departamento  de  Educação  e 
Trabalho/SEED  à  folha  127  requer  a  constituição  de  Comissão  de  Verificação 
Especial, nos termos do inciso III do art. 64 da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR para 
verificar  as  condições  de  funcionamento,  averiguar  a  documentação  escolar  dos 
alunos  do  Curso  Técnico  em  Meio  Ambiente  integrado  ao  Ensino  Médio, 
considerando que:

(…) no requerimento às fls. 04 do protocolado, a instituição solicita alteração 
do Plano de Curso, retroativa ao ano de 2012, conforme Matriz Curricular às 
fls. 13, informando que “os alunos estudam de forma integral cursando pela 
manhã ou noite as disciplinas de base comum ao Ensino Médio e no período 
da tarde as disciplinas técnicas”, o que leva ao entendimento que o curso 
está sendo ofertado na forma concomitante ao Ensino Médio.

Em  atendimento  ao  solicitado  foi  constituída  Comissão  de 
Verificação Especial, designada pela Ordem de Serviço nº 010/2014, realizada em 
11/11/14, a qual apresentou Relatório Circunstanciado nos seguintes termos:

(…) em verificação encontramos irregularidades.
A Instituição de Ensino iniciou a oferta do curso Técnico em Meio Ambiente 
em  29/02/12,  onde  matriculou  sete  alunos  e  permaneceu  com  um  aluno 
matriculado.  Não  foi  apresentado  a  documentação  comprobatória  de 
graduação dos professores que lecionam as disciplinas técnicas em alegação 
que tinham se perdido em uma situação de enchente que atingiu o prédio da 
escola  e outros  documentos  encontravam-se no escritório  do contador  da 
instituição de Ensino. Não foi apresentado as fichas de Estágio. O Projeto 
Político Pedagógico e o Regimento Escolar foram apresentados por meio do 
Plano de Curso Técnico em Meio Ambiente,  autorizado a ser  ofertado na 
referida Instituição de Ensino. A Matriz Curricular utilizada pela Instituição de 
Ensino  é  a  que  consta  as  fls.  104  anexada  neste  protocolado  e  não  foi 
utilizada a Matriz  Curricular  aprovada pelo  Parecer CEE/CEB nº  445/12 e 
Resolução Secretarial nº 4106/12.
O preenchimento das pastas de disciplinas consta registrado a turma, mas 
não a série.

A Comissão também procedeu à verificação na documentação dos alunos e 
encontrou irregularidades. Alguns registros de classe encontravam-se sem o 
nome dos alunos e sem o registro das frequências. Observamos a prática da 
aplicação  de  Trabalho  de  Conclusão  do  Curso,  sem  constar  na  Matriz 
Curricular do Curso. A  disciplina  Problemática  Ambiental I não apresentava 
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conclusão e as aulas aconteceram no mês de agosto de 2013 a setembro de 
2013.  Foi  encontrado um registro  de classe constando a disciplina Uso e 
Conservação do Solo sem conclusão no primeiro bimestre e nem no segundo 
bimestre do ano de 2013, porém esta disciplina não consta na organização 
curricular aprovada pelo Parecer nº 445/12.
A disciplina Ética que na instituição de Ensino consta como Ética Profissional, 
não  continha  à  lista  dos  nomes  dos  alunos  registrados  no  livro,  mas 
concluíram quatro alunos.
Observou-se também um livro de registro de classe com o nome da disciplina 
Análise e Tratamento de Água foi trabalhado no primeiro e segundo bimestre, 
não constava o registro dos nomes dos alunos e não houve concluintes no 
ano de 2013 e não consta na organização curricular aprovada.
A disciplina Língua Estrangeira – Inglês é registrado como Inglês Técnico e 
não  constava  lista  de  alunos  e  não  houve  concluintes,  onde  a  disciplina 
apresentava  término  no  segundo  bimestre.  A  disciplina  Problemática 
Ambiental  não  apresentou  concluinte  e  aconteceu  no  primeiro  e  segundo 
bimestre.  A  disciplina  Licenciamento  Ambiental  foi  trabalhada  49 
horas/relógio e não 80 horas relógio como consta na organização curricular. 
Na disciplina Metodologia Científica foi trabalhada 35 horas / relógio, onde 
deveriam ser trabalhadas 80 horas / relógio.
(…)

Pelo  exposto  a  Comissão  de  Verificação  constatou  a  existência  de 
irregularidades  no  funcionamento  do  Curso  Técnico  em Meio  Ambiente  – 
Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, integrado ao Ensino Médio 
(...)

Da análise do processo constata-se que:

- o curso teve início em 29/02/12 antes da autorização para 
o  funcionamento  de  acordo  com  a  Resolução  Secretarial  nº  4106/12,  de 
03/07/12, publicada no DOE em 19/07/12;

-  não apresentou documentação dos docentes;

-   não apresentou as fichas de estágio;

-   não utilizou a Matriz  Curricular aprovada pelo  Parecer 
CEE/CEB nº 445/12, de 14/06/12 organizada em 4 (quatro) séries;

-  o  preenchimento  das  pastas  de  disciplinas  consta 
registrado a turma, mas não a série;

-  a  documentação  escolar  arquivada  contém 
irregularidades com registro de classe sem nome dos alunos e sem o registro 
de frequência;

- é aplicado o Trabalho de Conclusão do Curso, porém não 
consta da Matriz Curricular aprovada;

- oferta de disciplinas que não constam da Matriz Curricular 
aprovada;
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-  oferta  de  disciplinas  com  a  carga  horária  menor  da 
prevista na Matriz Curricular aprovada;

-  a  oferta  do  curso  em  03  (três)  anos  sendo  que  o 
autorizado foi em 04 (quatro) anos;

-  os alunos estudam pela manhã ou noite as disciplinas da 
Base Nacional Comum ao Ensino Médio e no período da tarde as disciplinas 
técnicas.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e o disposto no artigo 8º, da 
Deliberação nº  05/13 – CEE/PR quando se fala  em formação integrada ao 
Ensino Médio integrado à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, o que 
se quer dizer com essa concepção, é que a formação geral do aluno deve se 
tornar  inseparável  da  formação  profissional  e  vice-versa,  devendo  ser 
articulado  mediante  efetiva  integração  da  formação  técnica  com  o  Ensino 
Médio, com o planejamento das atividades de ensino efetivamente integrado e 
não como duas formações distintas e meramente justapostas.

Constata-se pelo exposto pela Diretora Pedagógica à folha 
04 que os alunos cursam o Ensino Médio pela manhã ou noite e no período da 
tarde as disciplinas técnicas, deixando claro que o curso está sendo ofertado 
diferentemente do autorizado pelo Sistema Estadual de Ensino.

 
Não consta do protocolado a Ordem de Serviço nº 10/14 

que instituiu a Comissão de Verificação Especial.

Desta  forma,  e,  considerando  que  há  fortes  indícios  de 
irregularidades  na  oferta  do  Curso  Técnico  em  Meio  Ambiente cabe  a 
instauração de Sindicância, nos termos do artigo 68 da Deliberação nº 03/13-
CEE/PR, na qual deve ser assegurada ao investigado o direito ao contraditório 
e à ampla defesa, conforme artigo 71 da mesma Deliberação.

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação 
deverá  instaurar  Comissão  de  Sindicância,  considerando  o  apresentado  no 
Relatório  da  Comissão  de  Verificação  Especial  que  constatou  indícios de 
irregularidades no funcionamento do Curso Técnico em Meio Ambiente – Eixo 
Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  integrado  ao  Ensino  Médio 
ofertado  pelo  Colégio  Milenium  –  Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental, 
Médio e  Profissional,  de  São  José  dos  Pinhais, com  fulcro  no  Art.  68  da 
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.
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Imediatamente  após  a  instauração  da  Comissão  de 
Sindicância,  deve  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação  encaminhar  a  este 
Conselho o ato que formalizou sua constituição.  Concluída  a sindicância,  a 
SEED  deverá  encaminhar  a  este  Conselho  relatório  circunstanciado  para 
apreciação.

A Comissão de Sindicância deverá observar o disposto no 
artigo 77 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Encaminhe-se o protocolado à Secretaria de Estado da
Educação para as devidas providências.

É o Parecer.

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

                             Curitiba, 16 de abril de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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