
PROCESSO Nº 2471/13                PROTOCOLO Nº 12.087.962-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 178/15        APROVADO EM  21/05/15

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FUTURA

MUNICÍPIO: GUARAPUAVA

ASSUNTO: Pedido de convalidação dos estudos para a regularização da vida 
escolar dos alunos pertencentes às Turmas 01 e 02 do Curso Técnico 
em  Administração  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios, 
subsequente ao Ensino Médio, que realizaram seus estudos antes do 
ato autorizatório, nos períodos de 08/02/10 a 25/03/11  e 21/02/11 a 
10/05/12, respectivamente.

 
RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 2276/13–
SUED/SEED, de 04/11/13, encaminha a este Conselho o expediente protocolado 
no  NRE  de  Guarapuava  em  19/08/13,  de  interesse  do  Centro  de  Educação 
Profissional Futura, do município de Guarapuava, mantido por Futura Educação 
Profissional Ltda, que solicita a convalidação dos estudos para a regularização da 
vida escolar dos alunos pertencentes às Turmas 01 e 02, do Curso Técnico em 
Administração – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino 
Médio, que realizaram seus estudos antes do ato autorizatório, nos períodos de 
08/02/10 a 25/03/11  e 21/02/11 a 10/05/12. 

A direção da instituição de ensino justifica à fl. 03, conforme 
segue:

(…) O processo de autorização do referido curso foi iniciado em 29/10/09, 
com solicitação para implantação no ano letivo de 2010, conforme cópia 
do requerimento anexo. Tendo seu encaminhamento ao CEE/PR, datado 
de 24/06/10, no Parecer DET/SEED nº 268/10, solicitando autorização a 
partir do ano letivo de 2010, cópia em anexo, fls. 202 e 203, do processo, 
sendo que o mesmo teve sua aprovação somente em 24/02/11, através da 
Resolução  Secretarial  nº  727/11,  publicada  em  DOE,  de  31/05/11, 
autorizando  o  funcionamento  a  partir  de  sua  publicação  em  DOE.  O 
período  em que  funcionou  sem autorização  se  deve  à  morosidade  na 
tramitação para aprovação do processo e também ao equívoco ocorrido no 
ofício 2582/10-GS/SEED, encaminhado ao CEE/PR, no qual não constou 
a solicitação de autorização, a partir do ano letivo de 2010.
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2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  convalidação  dos  estudos,  para  a 
regularização da vida escolar  dos alunos pertencentes às Turmas 01 e 02 do 
Curso  Técnico  em  Administração  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios, 
subsequente  ao  Ensino  Médio,  que  realizaram  seus  estudos  antes  do  ato 
autorizatório, nos períodos de 08/02/10 a 25/03/11  e 21/02/11 a 10/05/12. 

O  processo  foi  convertido  em diligência  junto  à  SEED/PR, 
para  complementar  informações  em 09/04/14  e  retornou  a  este  CEE/PR pelo 
ofício nº 588/14-SUED/SEED, de 05/05/14.

Após análise, a Assessoria Jurídica deste CEE/PR,  sugere o 
encaminhamento  do  presente  protocolado  à  Câmara  do  Ensino  Médio  e  da 
Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  para  dar  continuidade  aos 
procedimentos,  no  sentido  de  convalidar  os  atos  escolares  praticados  pela 
instituição de ensino e a consequente regularização da vida escolar dos alunos, 
egressos  do  curso  em  tela,  bem  como,  considerar  reconhecido  o  Curso  no 
período de 08/02/10 a 30/05/11, recomendando à SEED/CDE a validação dos 
Relatórios Finais listados às fls. 39 a 44.

A  Coordenação  de  Documentação  Escolar/CDE/SEED, 
informa à fl.  49,  que os Relatórios Finais  anexados às fls.  39 a 44,  estão de 
acordo com a Matriz  Curricular  aprovada pelo Parecer  CEE/CEB nº  17/11,  de 
08/02/11.

Segundo a direção da instituição de ensino, fl. 03, o processo 
de autorização do referido curso foi iniciado em 29/10/09, com solicitação para 
implantação no ano letivo  de 2010,  sendo que o mesmo teve sua aprovação 
somente em 24/02/11, através da Resolução Secretarial nº 727/11, publicada em 
DOE, de 31/05/11, autorizando o funcionamento a partir de sua publicação em 
DOE. O período em que funcionou sem autorização se deve à morosidade na 
tramitação para aprovação do processo e também ao equívoco ocorrido no ofício 
2582/10-GS/SEED, encaminhado ao CEE/PR, no qual não constou a solicitação 
de autorização, a partir do ano letivo de 2010.

 No entanto, de acordo com artigo 21 da Deliberação nº 09/06-
CEE/PR, vigente à época, que dispõe que “um estabelecimento não poderá, em 
nenhuma hipótese, iniciar suas atividades ou as de novo curso, sem ato expresso 
de  autorização  exarado  pelo  titular  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação”,  a 
referida instituição de ensino,  descumpriu as normas educacionais do Sistema 
Estadual de Ensino.

Para que não haja prejuízo aos alunos que realizaram seus 
estudos sem o devido Ato Legal, faz-se necessário a convalidação dos estudos 
para a regularização da vida escolar.
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II - VOTO  DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  convalidação  dos 
estudos, para a regularização da vida escolar, dos alunos pertencentes às Turmas 
01 e 02, que realizaram seus estudos antes do ato autorizatório, nos períodos de 
08/02/10 a 25/03/11 e 21/02/11 a 10/05/12, relacionados nos Relatórios Finais às 
fls. 39 a 44, do Curso Técnico em Administração – Eixo Tecnológico: Gestão e 
Negócios,  subsequente ao Ensino Médio,  do Centro  de Educação Profissional 
Futura,  do município de Guarapuava, mantido por Futura Educação Profissional 
Ltda.

Adverte-se  a  Mantenedora  do  Centro  de  Educação 
Profissional  Futura de que deve observar  o cumprimento das Deliberações do 
CEE/PR que normatizam o Sistema de Ensino do Paraná.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação 
para as providências;

b) o processo à instituição de ensino, para constituir acervo e 
fonte de informação.

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, 21 de maio  de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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