
PROCESSO N° 514/15                      PROTOCOLO Nº 13.419.006-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 274/15                  APROVADO EM 28/07/15 

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  VICENTE  RIJO  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO  E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: LONDRINA

ASSUNTO: Pedido de autorização para funcionamento do Curso Técnico em
Logística – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios,  subsequente ao
Ensino Médio.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO
      
      
      1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 732/15
-SUED/SEED,  de  10/06/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado  no  NRE  de  Londrina,  em  21/11/14,  de  interesse  do  Colégio
Estadual  Vicente  Rijo  –  Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional,  do
município de Londrina, mantido pelo Governo do Estado do Paraná que, por
sua direção, solicita a autorização para funcionamento do Curso Técnico em
Logística   –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios, subsequente ao  Ensino
Médio.

 Da Instituição de Ensino

O Colégio  Estadual  Vicente  Rijo  –  Ensino  Fundamental,
Médio e Profissional,  localizado na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 2372,
Centro,  do  município  de  Londrina  é  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do
Paraná. 

A  instituição  de  ensino  obteve  a  renovação  do
credenciamento para oferta  de cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, pela Resolução Secretarial nº 2445/13, de 23/05/13, pelo prazo de
05 anos, a partir do início do ano de 2013 até o final do ano de 2017.
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1.1 Plano de Curso (fl. 308)

 Dados Gerais do Curso 

Curso: Técnico em Logística
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Carga horária: 1.000 horas 
Regime de funcionamento: 2ª a 6ª feira, período noturno 
Regime de matrícula: semestral
Número de vagas: 35 alunos por turma
Período de integralização do curso: mínimo 03 semestres
letivos e máximo de 10 semestres letivos
Requisito de acesso: conclusão do Ensino Médio 
Modalidade de oferta: presencial, subsequente ao Ensino
Médio

 Perfil Profissional

O Técnico  em Logística  aplica  os  procedimentos  de  planejamento,
organização e controle da logística do transporte e armazenamento
atendendo as exigências legais e seus procedimentos normatizadores.
Executa  e  agenda  programa,  manutenção  de  máquinas  e
equipamentos, compras, recebimento, armazenagem, movimentação,
expedição e distribuição de materiais e produtos. Colabora na gestão
de  estoques.  Presta  atendimento  aos  clientes.  Implementa  os
procedimentos  de  qualidade,  segurança  e  higiene  do  trabalho  no
sistema logístico.

Certificação

 O aluno ao concluir o curso, de acordo com a organização curricular   
aprovada, receberá o diploma de Técnico em Logística.
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Matriz Curricular (fl. 247)
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1.2 Comissão de Verificação (fl. 315)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº  89/15,  de  11/05/15,  do  NRE de Londrina,  integrada pelos
técnicos pedagógicos: Sandra Helena Gioia Ebara, licenciada em Pedagogia;
Cláudia  da  Silva  Machado,  licenciada  em  Ciências  Biológicas;  Cristiane
Yamaguti  Koguishi,  licenciada  em  Letras  e  como  perito  Fernando  Mazini,
bacharel  em Administração, após  análise  documental  e  verificação  in  loco,
atesta em seu relatório circunstanciado que a instituição de ensino apresenta
condições necessárias para a autorização de funcionamento do curso. 

 Consta  à  fl.  321, o  Termo de Responsabilidade exarado
pelo NRE de Londrina, de 11/05/15, que ratifica as informações contidas no
relatório circunstanciado e compromete-se a zelar pelo cumprimento 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

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
701/15-CEF/SEED,  manifesta  parecer  favorável  à  autorização  para
funcionamento do curso.

 1.4 Parecer DET/SEED

Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 121/15
–DET/SEED,  encaminha  o  processo  ao  CEE/PR  para  autorização  de
funcionamento do curso.

2. Mérito

 Trata-se do pedido de autorização para funcionamento do
Curso  Técnico  em  Logística  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio.

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório
circunstanciado  que  a instituição  de  ensino  apresenta  condições  de
infraestrutura,  recursos humanos devidamente habilitados, recursos materiais
e ambientais adequados e condizentes com a proposta pedagógica e manifesta
parecer favorável à autorização para funcionamento do curso.

 Segundo  a  Comissão  de  Verificação,  a  instituição  de
ensino atende às exigências previstas na primeira etapa do Programa Brigada
Escolar – Defesa Civil na Escola e está buscando cumprir todas as exigências
para obter  o  Certificado  de  Conformidade. Em  relação  à  articulação  com o
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setor  produtivo  mantém  convênios  com  a  ABRE  –  Agência  Brasileira  de
Emprego e Estágio; Contínua – Logística e Transporte; Embrapa – Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Sercepar – Sindicato das Empresas de
Transportes  de  Cargas  no  Estado  do  Paraná;  Transportadora  Falcão;
Transportadora Real 94.

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  autorização  para
funcionamento do Curso Técnico em Logística – Eixo Tecnológico:  Gestão e
Negócios, subsequente ao Ensino Médio, a partir da data de publicação do ato
autorizatório,  pelo  prazo  de  três  semestres  letivos,  carga  horária  de  1.000
horas,  regime de  matrícula  semestral,  período  mínimo de integralização do
curso de 03 semestres  letivos,  35  vagas por  turma,  presencial,  do  Colégio
Estadual  Vicente  Rijo  –  Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional,  do
município de Londrina, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, de acordo
com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir:

 a) a infraestrutura adequada e as condições sanitárias e de
segurança,  necessárias  para  o  funcionamento  da  instituição  de  ensino  e  o
desenvolvimento das atividades escolares; 

 b)  que  a  formação  pedagógica  da  coordenação  e  dos
docentes  do  curso  que  não  possuem  licenciatura,  seja  ação  a  ser
implementada.

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)  incorporar  os  procedimentos  didático-pedagógicos
apresentados no Plano de Curso ao Regimento Escolar.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato autorizatório do curso;

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

É o Parecer.
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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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