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PARECER CEE/CEMEP Nº 185/15        APROVADO EM 21/05/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO CARNEIRO MARTINS – 
ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: GUARAPUAVA

ASSUNTO: Pedido de convalidação dos estudos para a regularização da vida 
escolar, do aluno Márcio Roberto Donato,  que cursou irregularmente 
o Curso Técnico em Eletromecânica – Eixo Tecnológico: Controle e 
Processos Industriais, subsequente ao Ensino Médio.

 
RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº 001/15–
SUED/SEED, de 05/01/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado 
no NRE de Guarapuava em 18/08/14, de interesse do Colégio Estadual Francisco 
Carneiro  Martins – Ensino Médio e Profissional,  do município  de Guarapuava, 
mantido  pelo  Governo do  Estado  do  Paraná,  que  solicita  a  convalidação  dos 
estudos  do  aluno  Márcio  Roberto  Donato,  que  cursou  irregularmente  o  Curso 
Técnico em Eletromecânica – Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais, 
subsequente ao Ensino Médio, para a regularização da vida escolar. 

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

(...)
Que a irregularidade da vida escolar do aluno Márcio Roberto Donato, foi 
motivada por:
- cursou o 1º e 2º semestre – Matriz Curricular Área do Conhecimento, a 
seguir matriculou-se por várias vezes para o 3º semestre sem conseguir 
aprovação, o que resultou na conclusão do Curso na Matriz Curricular  - 
Eixo  Tecnológico,  gerando  várias  adaptações  e  realizou  todas  as 
adaptações  na  forma  “por  compromisso”,  pois  o  Colégio  não  oferta  a 
modalidade subsequente no contraturno para “integralização”.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  convalidação  dos  estudos  do  aluno 
Márcio  Roberto  Donato,  que  cursou  irregularmente  o  Curso  Técnico  em 
Eletromecânica  –  Eixo  Tecnológico:  Controle  e  Processos  Industriais, 
subsequente ao Ensino Médio, para a regularização da vida escolar.
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Por  se  tratar  de  caso  omisso  na  legislação  vigente,  o 
expediente foi encaminhado à Assessoria Jurídica deste CEE/PR, que assim se 
manifesta às fl. 168 a 171:

(…)
Da documentação acostada aos autos se depreende que o aluno Márcio 
Roberto  Donato  conclui  o  curso   em  meio  à  reprovações  e  uma 
desistência,  que  teve  duração  de  quase  três  anos,  conclui  quatro 
semestres com sucesso, o que lhe garantiu a aprovação no curso. Para 
tal, além de cumprir a carga horária exigida para a conclusão do curso, fez 
as adaptações nos moldes exigidos pela instituição de ensino. 
De  acordo  com  o  Histórico  Escolar  do  aluno,  datado  de  12/08/14,  o 
requerente  cumpriu,  também,  a  carga  horária  exigida  de  estágio 
supervisionado, assim como, obteve a certificação de conclusão do Curso 
de Eletromecânica.
Desse  modo,  considerando  que  o  requerente  Márcio  Roberto  Donato, 
cumpriu  a  carga  horária  exigida  para  o  curso,  assim  como,  o  estágio 
supervisionado,  realizou as adaptações que a  instituição de ensino lhe 
ofertou,  ainda  que,  nas  disciplinas  específicas,  não  há  outra  solução 
senão a de regularizar a vida escolar do referido aluno, pois cumpriu todas 
as exigências que lhe foram impostas e garantiu o direito à certificação do 
curso que realizou.
Para tanto,  sugere-se que o  presente  protocolado seja  encaminhado à 
Câmara de Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível 
Médio  -  CEMEP para  expedir  as  orientações  necessárias  nos  termos 
estabelecidos  pela  Deliberação  nº  09/01-CEE/PR,  alterada  pela 
Deliberação  nº  07/05-CEE/PR,  para  que  a  Secretaria  de  Estado  da 
Educação proceda a regularização da vida escolar do aluno.

 Segundo informação da Assessoria Jurídica/CEE/PR,  Márcio 
Roberto  Donato,  cumpriu  a  carga  horária  exigida  para  o  curso,  o  estágio 
supervisionado e realizou as adaptações que a instituição de ensino lhe ofertou, 
ainda,  que  nas  disciplinas  específicas,  não  previsto  na  Legislação  Vigente, 
portanto, faz-se necessário a convalidação dos estudos para a regularização da 
vida escolar do aluno.

II - VOTO  DO RELATOR

Face  ao  exposto  somos  favoráveis  à  convalidação  dos 
estudos,  para a regularização da vida escolar do aluno Márcio Roberto Donato, 
tendo em vista que o mesmo cumpriu a carga horária e o Estágio Profissional 
Supervisionado  do  Curso  Técnico  em  Eletromecânica,  do  Colégio  Estadual 
Francisco  Carneiro  Martins  –  Ensino  Médio  e  Profissional,  do  município  de 
Guarapuava, mantido pelo Governo do Estado do Paraná. 

A  Coordenação  de  Documentação  Escolar/CDE/SEED/PR, 
deverá analisar os documentos escolares do aluno para proceder a convalidação 
dos seus estudos, para fins de regularização da vida escolar do mesmo.

Adverte-se o  Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins – 
Ensino  Médio  e  Profissional, de  que  deve  observar  o  cumprimento  das 
Deliberações do CEE/PR que normatizam o Sistema de Ensino do Paraná.
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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 do Relator, por unanimidade.

Curitiba,  21 de maio  de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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