
PROCESSO Nº 483/15                         PROTOCOLO Nº 13.490.860-2

PARECER CEE/CEMEP Nº 300/15    APROVADO EM 30/07/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  HILDEBRANDO  DE  ARAÚJO–
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Administração  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano do Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 71/12, de 16/02/12. 

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 678/15
-SUED/SEED,  de  29/05/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado  no  NRE  de  Curitiba,  em  31/01/15,  de  interesse  do  Colégio
Estadual Hildebrando de Araújo – Ensino Fundamental, Médio e Profissional,
do  município  de   Curitiba  que,  por  sua  direção,  solicita  a  renovação  do
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Administração  –  Eixo  Tecnológico:
Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio e a alteração do Plano do
Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 71/12, de 16/02/12. 
                         

A  instituição  de  ensino  obteve  o  credenciamento  para
ofertar a Educação Básica, pela Resolução Secretarial nº 335/13, de 24/01/13,
pelo prazo de cinco anos, a partir  da publicação em DOE, de 07/02/13 até
07/02/18.

O Curso  Técnico  em Administração  –  Eixo  Tecnológico:
Gestão  e  Negócios,   subsequente  ao  Ensino  Médio,  foi  reconhecido  pela
Resolução Secretarial  nº1539/12,  de 07/03/12,  pelo prazo de cinco anos,  a
partir do inicio do ano ano de 2010 até o final do ano de 2014.

1.1 Plano de Curso

 O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Administração  –  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio, aprovado pelo
Parecer CEE/CEB nº 71/12, de 16/02/12.
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Proposta de alteração: 

-Dados Gerais do Curso (fl. 403):

Período de integralização do curso:

De: mínimo de 18 meses e máximo de cinco  anos
Para: mínimo de três semestres letivos e máximo de dez
semestres letivos

 Matriz Curricular (fl. 418)
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Relatório de Autoavaliação do Curso 
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1.2 Comissão de Verificação (fl. 392)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  47/15,  de  02/04/15,  do  NRE  de  Curitiba,  integrada  pelos
técnicos pedagógicos: Débora Itália dos Reis,  licenciada em Letras;  Renata
Caroline Zanquetta Cardozo, licenciada em Filosofia; Josiane Cava Guimarães,
licenciada em Ciências e como perito José Paulo de Oliveira Franco, 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 renovação do reconhecimento do curso. 

Consta à fl. 421, o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia do NRE de Curitiba, de 14/04/15, 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. 426)

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
619/15-CEF/SEED,  manifesta  parecer  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do curso.

1.4 Parecer DET/SEED (fl. 423)

  A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
118/15-DET/SEED,  encaminha  o  processo  ao  CEE/PR  para  renovação  do
reconhecimento do curso.

 2. Mérito

Trata-se do pedido renovação do reconhecimento do Curso
Técnico  em  Administração  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano do Curso, aprovado
pelo Parecer CEE/CEB nº 71/12, de 16/02/12. 

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório
circunstanciado  que  a instituição  de  ensino  apresenta  condições  de
infraestrutura,  recursos  humanos  habilitados  e  recursos  pedagógicos  que
atendem ao Plano de Curso. Em relação ao Certificado de Vistoria do Corpo de
Bombeiros, a direção apresentou os documentos exigidos para a adesão ao
Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, estando de acordo com
a legislação vigente. 

Segundo a referida Comissão, a direção justifica que são
vários os motivos da desistência dos alunos, como: questões financeiras, local 
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inseguro no entorno da escola, principalmente no período da noite, onde os
assaltos são frequentes, mudança de turno de trabalho e a falta de professores
no início do ano letivo. O corpo docente tem procurado deixar as aulas mais
dinâmicas  a  fim  de  motivar  a  permanência  dos  alunos  no  curso.  Mantém
convênios  com  Associação  da  Empresas  Brasileiras  de  Tecnologia  da
Informação – ASSESPRO – Regional Paraná; Faculdades Integradas do Brasil;
M  &  Atividades  de  Limpeza  e  Conservação  de  Imóveis  Ltda;  Instituição
Municipal  de  Administração  Pública;  Empresa  Bueno,  Taxes,  Paiva  e  Tele
Consultoria Jurídica; SER – Centro de Integração e Preparação Profissional
Ltda.

Sobre o atraso no protocolado do referido curso, a direção
esclarece que o processo foi enviado na data certa, o que ocasionou o atraso
foi o trâmite da documentação e só então gerado o número do protocolo neste
ano de 2015.

 De  acordo  com  a  Resolução  CNE/CEB  nº  01/14,  de
05/12/14,  a  carga  horária  do  Curso  Técnico  em  Administração  –  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios passa para 1000 horas.

Foram anexadas ao processo as fls. 431 a 436, constando
Matriz  Curricular,  Quadro  de  Avaliação  Interna  e  justificativa  do  atraso  no
protocolado do processo.

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Administração – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino
Médio, regime de matrícula semestral, carga horária de 1000 horas, período
mínimo de  integralização  do  curso  de  18  meses,  40  vagas,  presencial,  do
Colégio  Estadual  Hildebrando  de  Araújo  –  Ensino  Fundamental,  Médio  e
Profissional,  do  município  de  Curitiba,  mantido  pelo  Governo  do Estado do
Paraná, pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2015 até o final
do ano de 2019, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR;

b) à alteração do Plano do Curso aprovado pelo Parecer
CEE/CEB nº 71/12, de 16/02/12,  de acordo com o descrito neste Parecer.

 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;
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b) a formação pedagógica da coordenação do curso e dos
docentes, 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)  atender ao  prazo  estabelecido  no  artigo  48,  da
Deliberação nº 03/13 - CEE/PR, quando da solicitação do pedido de renovação
do reconhecimento do curso.

Encaminhamos:

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

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, 30 de julho de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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