
PROCESSO Nº 605/15                         PROTOCOLO Nº 13.425.206-5

PARECER CEE/CEMEP Nº 315/15   APROVADO EM 30/07/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ENSITEC – ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Qualidade – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente
e/ou concomitante ao Ensino Médio e de  alteração do Plano do
Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 839/11, de 04/10/11.

RELATOR:   PAULO AFONSO SCHMIDT

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 869/15
-SUED/SEED,  de  09/07/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado  no  NRE  de  Curitiba,  em  26/11/14,  de  interesse  do  Colégio
ENSITEC  –  Médio  e  Profissional,  do  município  de  Curitiba,  mantido  por
Sociedade de Ensino Técnico ENSITEC Ltda que, por sua direção, solicita a
renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Qualidade  –  Eixo
Tecnológico:  Gestão e Negócios, Subsequente e/ou concomitante  ao Ensino
Médio e a alteração do Plano do Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº
839/11, de 04/10/11.

A  instituição  de  ensino  obteve  o  credenciamento  para
ofertar a Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 6672/12, de 07/11/12,
pelo prazo de cinco anos, a partir  da publicação em DOE, de 12/11/12 até
12/11/17.

 O Curso Técnico em Qualidade – Eixo Tecnológico: Gestão
e Negócios, subsequente e/ou concomitante  ao Ensino Médio, foi autorizado a
funcionar pela Resolução Secretarial nº 2349/09, de 16/07/09,  pelo prazo de
01 ano, a partir da data da Resolução, de 16/07/09 até 16/07/10, e reconhecido
pela Resolução Secretarial nº 4489/11, de 24/10/11, pelo prazo de cinco anos,
a partir de 16/07/09 até 16/07/14. 
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1.1 Plano de Curso

O  Plano  de  Curso  Técnico  em  Qualidade  –  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente e/ou concomitante ao Ensino
Médio foi aprovado  pelo Parecer CEE/CEB nº 839/11, de 04/10/11.

Proposta de alteração:

-Dados Gerais do Curso

Regime de funcionamento

De: de 2ª a 6ª feira, manhã – das 08 horas às 11 horas e
40 minutos; tarde – das 15 horas às 18 horas e 40 minutos
ou à noite das 19 horas às 22 horas e 40 minutos
 Para: de 2ª a 6ª feira, nos turnos manhã, tarde e noite

 Número de vagas

 De: 45 vagas por turma
  Para: 50 vagas por turma

 Período de integralização do curso:

 De: período mínimo de 12 meses e máximo de 60 meses
  Para: período mínimo de 02 semestres letivos e máximo  

 de 10 semestres letivos

 Requisitos de acesso

 De: estar cursando a terceira série do Ensino Médio ou tê- 
 lo concluído

  Para: estar cursando o Ensino Médio ou tê-lo concluído

 Modalidade de oferta

  De: presencial, subsequente e/ou concomitante
  Para: presencial, subsequente

 Organização curricular

De: o currículo do Curso Técnico em Qualidade em nível
médio  está  organizado  em  períodos,  com  uma  carga
horária de 800 horas
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Para: o currículo do Curso Técnico em Qualidade em nível
médio está organizado em disciplinas agrupadas em dois
semestres letivos, com uma carga horária de 800 horas

  Matriz Curricular (fl. 407)
  De:
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 Matriz Curricular ( fl. 408)
Para:
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Relatório de Autoavaliação do Curso

 1.2 Comissão de Verificação (fl. 334)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº  146/15,  de 27/04/15,  do NRE de Curitiba,  integrada pelos
técnicos pedagógicos: Débora Itália dos Reis, licenciada em Letras; Fernanda
Giselly  Matsuda,  bacharel  em  Psicologia;  Vera  Lúcia  Bergamini  Erbe,
licenciada em História 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.  365, o Termo de Responsabilidade exarado
pelo NRE de Curitiba,  de 04/05/15,  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
840/15-CEF/SEED,  manifesta  parecer  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do curso.

 1.4 Parecer DET/SEED 

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
135/15–DET/SEED,   encaminha  ao  CEE/PR  o  processo  de  renovação  do
reconhecimento do curso.

2. Mérito

Trata-se  do pedido de renovação do reconhecimento  do
Curso  Técnico  em  Qualidade  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e de alteração do Plano do
Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 839/11, de 04/10/11.
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Em relação ao atraso na entrada do pedido de renovação
do reconhecimento do curso, a Coordenadora da Educação e Trabalho do NRE
justifica à fl. 410, que foi designada pelo Ato nº 36/15,  de 10/02/15, a perita
Monike  do  Carmo  Rudniak,  no  entanto  a  mesma  não  apresentou  a
documentação  da  sua  formação.  Em  27/04/15,  pelo  ato  administrativo  nº
146/15, novo perito foi designado, de acordo com a legislação.

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.  Foram apresentados Certificado do Corpo de
Bombeiros  e  Licença  Sanitária,  com  prazos  de  validade  até  16/09/15  e
15/07/15. 

 A  biblioteca  é  bem  equipada  constando  do  acervo
bibliográfico  9.861  exemplares, além  do  acesso  virtual  com  mais  de  2500
títulos. Um laboratório de Informática possui  51 computadores com acesso à
internet e vários softwares instalados: Windows, XP SP3, Internet Explorer, BR
Office,  Acrobat Reader,  Minitab a.6, Cordilheira e o outro equipado com 41
computadores

Dispõe de laboratório multidisciplinar para as disciplinas de
Física, Mecânica Geral, Tecnologia e Propriedade dos Materiais. Laboratórios
de  Metrologia,  Eletrônica,  CAD/CAM,  Microprocessadores,Controladores
Lógicos Programáveis, Soldagem, Fabricação e Projetos Integradores e mais
dois laboratórios de Automação. Todos amplos, boa iluminação e quantidade
satisfatória  de  materiais  e  equipamentos  para  as  experiências  discentes  e
profissionais técnicos responsáveis pela organização e preparo dos materiais. 

Mantém  convênio  com  as  empresas:  Datadados
Tecnologia  Ltda;  Datacompy  Informática  Ltda;  Dataprom  Equipamentos  e
Serviços  de Informática  Industrial;  Ensitec Tecnologia de  Produtos  Elétricos
Eletrônicos e Automotivos Ltda; Gilberto Juhasz e Cia, entre outros.

 A Comissão manifesta parecer favorável  à renovação do
reconhecimento do Curso.

II – VOTO DO RELATOR

Face ao exposto somos favoráveis:

 a)  à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Qualidade  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,  subsequente  e/ou
concomitante ao Ensino Médio, regime de matrícula modular, carga horária de
800 horas, período mínimo de integralização do curso de 12 meses,  45 vagas,
presencial, do Colégio ENSITEC - Ensino Médio e Profissional, do município de
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Curitiba, mantido por Sociedade de Ensino Técnico ENSITEC Ltda, pelo prazo
de  cinco  anos,  a  partir  de  16/07/14  até  16/07/19,  de  acordo  com  as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR;

b) à alteração do Plano de Curso, de acordo com o descrito
neste Parecer.

A mantenedora deverá garantir a formação pedagógica da
coordenação do curso e dos docentes que não possuem licenciatura.

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
de 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 do Relator, por unanimidade.

                              
       Curitiba, 30 de julho de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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