
PROCESSO N° 446/15                                PROTOCOLO Nº 13.261.317-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 268/15           APROVADO EM  28/07/15 

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  DOM  BOSCO  –  ENSINO
FUNDAMENTAL , MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CAMPO MOURÃO

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Curso Técnico em Informática – Eixo
Tecnológico:  Informação  e  Comunicação,  integrado  ao  Ensino
Médio,  de convalidação dos atos escolares praticados antes do
ato  autorizatório,  do  início  do  ano  de  2010  até  31/01/11,  para
regularização da vida escolar dos alunos e de alteração do Plano
de  Curso  aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEB  nº  1043/10,  de
10/11/10.

RELATORA: MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
607/15 - SUED/SEED, de 27/05/15, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de Campo Mourão, em 15/07/14, de interesse do Colégio
Estadual Dom Bosco – Ensino Fundamental, Médio e Profissional,  município
de Campo Mourão, mantido pelo Governo do Estado do Paraná que, por sua
direção,  solicita  o  reconhecimento  do  Curso Técnico em Informática –  Eixo
Tecnológico:  Informação  e  Comunicação,  integrado  ao  Ensino  Médio,  a
convalidação dos atos escolares praticados antes do ato autorizatório, do início
do ano de 2010 até 31/01/11, para regularização da vida escolar dos alunos e a
alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 1043/10, de
10/11/10.

A instituição  de  ensino  apresentou  justificativa  sobre  os
motivos que causaram a irregularidade:

A direção informa fl. 117, que o Curso foi autorizado a funcionar pelo
Departamento  de  Educação  e  Trabalho/SEED,  verbalmente,  sem  a
emissão  e  a  publicação  em  DOE,  do  ato  legal.  O  processo  foi
protocolado  em  28/04/09  e  durante  o  período  de  2009  e  2010,  o
processo tramitou entre os órgãos competentes.
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 A Coordenação de Documentação Escolar fl. 147, informa
que os Relatórios Finais do referido curso, anexados às fls. 118 a 130,  estão
de acordo com a Matriz Curricular anexada à fl. 83.

A instituição  de  ensino  obteve  o  credenciamento  para  a
oferta  da  Educação  Básica,  pela  Resolução  Secretarial  nº  5140/12,  de
22/08/12,  pelo  prazo  de  cinco  anos,  a  partir  da  publicação  em  DOE,  de
20/09/12 a 20/09/17.

O  Curso  Técnico  em  Informática  –  Eixo  Tecnológico:
Informação  e  Comunicação,  integrado  ao  Ensino  Médio foi  autorizado  a
funcionar pela Resolução Secretarial nº 5299/10, de 03/12/10, pelo prazo de 03
anos, a partir da publicação em DOE, de 31/01/11 a 31/01/14, no entanto, foi
ofertado a partir do início do ano de 2010.

1.1 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Informática  –  Eixo
Tecnológico:  Informação  e  Comunicação,  integrado  ao  Ensino  Médio foi
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 1043/10, de 10/11/10.

CM - IK 2



PROCESSO N° 446/15

 Alteração Proposta:

 Matriz Curricular (fls.  133 e 136)
    De:
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Matriz Curricular
 

  Para:
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Relatório de Autoavaliação do Curso (fl.  137)

 1.2 Comissão de Verificação (fl. 84 )

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 132/14, de 10/07/14, do NRE de Campo Mourão, integrada
pelos  técnicos  pedagógicos:  Lúcia  Tomaz  dos  Santos,  licenciada  em
Matemática; Maria Cristina  de L. Polizer, licenciada em Ciências Biológicas e
como perito  Francisco  Covessi  Junior,  tecnólogo  em Informação  e  Internet,
após  análise  documental  e  verificação  in  loco,  apresenta  relatório
circunstanciado,  atesta a  veracidade  das  informações  e  manifesta  parecer
favorável  ao  reconhecimento  do  curso,  à  convalidação  dos  atos  escolares
praticados antes do ato autorizatório, do início do ano de 2010 até 31/01/11,
para regularização da vida escolar dos alunos e à alteração do Plano de Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 1043/10, de 10/11/10.

Consta à fl.  109,  o Termo de Responsabilidade emitido
pela  Chefia  do  NRE  de  Campo  Mourão,  de  14/07/14,  que  ratifica  as
informações contidas no relatório circunstanciado e compromete - se a zelar
pelo cumprimento das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e demais atos normativos vigentes no Sistema Estadual de Ensino do
Paraná.

1.3 Parecer CEF/SEED (fl. 156)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
591/15-CEF/SEED, manifesta parecer favorável ao reconhecimento do curso.

1.4 Parecer DET/SEED (fl. 153)

  A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
90/15-DET/SEED, encaminha ao CEE/PR o processo de reconhecimento do
curso.
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 2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Curso Técnico
em Informática – Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação, integrado ao
Ensino Médio,  de  convalidação dos atos escolares  praticados antes  do ato
autorizatório, do início do ano de 2010 até 31/01/11, para regularização da vida
escolar dos alunos e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer
CEE/CEB nº 1043/10, de 10/11/10.

O artigo  21  da  Deliberação nº  05/13-CEE/PR,  vigente  à
época, 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”.

 Porém,  a  direção  justifica, fl.  117,  que  o  Curso  foi
autorizado  a  funcionar  pelo  Departamento  de  Educação  e  Trabalho/SEED,
verbalmente, sem a emissão e a publicação em DOE do ato legal. O processo
foi  protocolado em 28/04/09 e, durante o período de 2009 e 2010, o processo
tramitou entre os órgãos competentes.

A Coordenação de Documentação Escolar fl. 147, informa
que os Relatórios Finais do referido curso, anexados às fls. 118 a 130,  estão
de acordo com a Matriz Curricular anexada à fl. 83.

Sobre o atraso na solicitação do reconhecimento do curso,
a direção justifica à fl. 162, que o processo foi entregue no NRE em 18/10/13.
Em 29/11/13, retornou ao estabelecimento de ensino com algumas ressalvas e
com a solicitação de alteração de datas para o início do ano de 2014. Depois
de atendidas as ressalvas, o processo foi enviado ao NRE com data atualizada
para  o  início  de  2014,  conforme  consta  no  requerimento  do  processo.  O
processo tramitou para análise e correções no NRE de Campo Mourão,  no
período de fevereiro a julho de 2014.

A  Comissão  de  Verificação  relata  que  a  instituição  de
ensino apresenta condições de infraestrutura, recursos humanos habilitados e
recursos  pedagógicos  que  atendem  ao  Plano  de  Curso  e  apresentou
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e Licença Sanitária atualizados.
Informa, ainda, que mantém termos de cooperação técnica com a Universidade
Tecnológica   Federal   do   Paraná  –  Campus de Campo Mourão; Faculdade
Integrada de Campo Mourão;  Associação  Comercial  e  Industrial  de  Campo
Mourão.

Foram  apensadas  ao  processo  as  fls.  161  e  162,
constando justificativa da direção e informação com o nome das empresas que
a escola mantém cooperação técnica.

CM - IK 6



PROCESSO N° 446/15

 II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento do Curso Técnico em Informática –
Eixo  Tecnológico:  Informação  e  Comunicação,  integrado  ao  Ensino  Médio,
regime de matrícula anual, carga horária de 3.333 horas, período mínimo de
integralização do curso de 04 anos, 30 vagas, presencial, do Colégio Estadual
Dom  Bosco  –  Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional,  do  município  de
Campo Mourão, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, desde  31/01/11
e por mais 05 (cinco) anos, contados a partir de 31/01/14 até 31/01/19; 

b) à convalidação dos atos escolares praticados antes da
publicação do ato autorizatório, do início do ano de 2010 até 31/01/11, para
regularização da vida escolar dos alunos listados nos Relatórios Finais às fls.
118 a 130;

c) à alteração do Plano do Curso aprovado pelo Parecer
CEE/CEB nº 1043/10, de 10/11/10, de acordo com o descrito neste Parecer.

Adverte-se a SEED/PR e o Colégio Estadual Dom Bosco
–  Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional  de  que  devem  observar  o
cumprimento  das  Deliberações  do  CEE/PR  que  normatizam  o  Sistema  de
Ensino do Paraná.

 A mantenedora deverá garantir:

 a) a formação pedagógica dos docentes e da coordenação
do curso, que não possuem licenciatura; 

b) reavaliar a oferta do Curso, uma vez que o quadro de
autoavaliação do curso apresenta baixo índice de concluintes.

A instituição de ensino deverá:

a)  tomar as devidas providências quanto ao registro,  on
line,  no  SISTEC–Sistema  de  Informação  e  Supervisão  de  Educação
Profissional e Tecnológica para o curso;

b)  atender o  prazo  estabelecido  no  artigo  48,  da
Deliberação nº 03/13 - CEE/PR, quando da solicitação do pedido de renovação
do reconhecimento do curso.
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 Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação  para  a  expedição  do  ato  do  reconhecimento  do  curso,  da
convalidação dos atos escolares praticados antes do ato autorizatório, do início
do ano de 2010 até 31/01/11, para regularização da vida escolar dos alunos e
da alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 1043/10,
de 10/11/10;

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, 28 de julho de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE 
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