
PROCESSO Nº 670/15                                  PROTOCOLO Nº 13.496.830-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 353/15 APROVADO EM 25/08/15

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FUTURA

MUNICÍPIO: GUARAPUAVA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Contabilidade  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e de alteração
do Plano do Curso, aprovado pelo Parecer CEE/CP nº 05/14, de
01/12/14.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
966/15-SUED/SEED, de 16/06/15,  encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de Guarapuava,  em 05/02/15,  do Centro de Educação
Profissional  Futura,  do  município  de  Guarapuava,  mantido  pelo  Futura
Educação  Profissional  Ltda  que,  por  sua  direção,  solicita  a  renovação  do
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Contabilidade  –  Eixo  Tecnológico:
Gestão  e  Negócios,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio  e  a
alteração do Plano de Curso,  aprovado pelo Parecer  CEE/CP nº  05/14,  de
01/12/14.

A  instituição  de  ensino  obteve  a  renovação  do
credenciamento para a oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, pela Resolução Secretarial nº 1595/15, de 22/06/15,  pelo prazo
de dez anos, a partir 15/03/15 até 15/03/25.

O  Curso  Técnico  em  Contabilidade  –  Eixo  Tecnológico:
Gestão e Negócios, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, obteve o
a renovação do reconhecimento  pela  Resolução Secretarial  nº  6601/14,  de
17/12/14,  a partir de 15/03/12 até 15/03/15.

    1.1 Plano de Curso

O  Curso  Técnico  em  Contabilidade  –  Eixo  Tecnológico:
Gestão  e  Negócios,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  foi
aprovado  pelo  Parecer CEE/CP nº 05/14, de 01/12/14.
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Proposta de Alterações (fls. 352, 449 e 471)

Perfil Profissional de Conclusão do Curso

-Qualificação Profissional

Assistente em Gestão Empresarial
De:
Atuará em organizações prestando serviço na área administrativa com
capacidade  para  planejar,  organizar  e  dirigir  os  serviços  de  suas
funções de acordo com as normas contidas na legislação dominado as
técnicas  administrativas  em  consonância  com  os  valores  éticos  e
cientes de suas responsabilidade perante à sociedade

Assistente Administrativo
Para:
Executará  serviços  de  apoio  nas  áreas  de  recursos  humanos,
administração, finanças e logística;  atenderá fornecedores e clientes,
fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratará
de documentos variados,  cumprindo todo o procedimento necessário
referentes  aos  mesmos,  dominando  as  técnicas  administrativas  em
consonância com os valores ético e cientes de suas responsabilidades
perante à sociedade.

Certificação
 Qualificação Profissional

De:
Aquele  que  concluir  o  módulo  I  será  conferido  certificado  de
qualificação profissional de Assistente em Gestão Empresarial.
Para:
Aquele  que  concluir  o  módulo  I  será  conferido  certificado  de
qualificação profissional de Assistente Administrativo.
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Matriz Curricular (fl.451 e 452)
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Matriz Curricular 
 Para:
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Relatório de Autoavaliação do Curso (fl. 445)

1.2 Comissão de Verificação (fl. 400) 

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 46/15, de 07/05/15, do NRE de Guarapuava,  integrada pelos
técnicos  pedagógicos:  Taciane  Baratto,  licenciada  em  Educação  Física;
Elisângela  Toseto  Teixeira,  bacharel  em  Administração;  Lúcia  Muzolon,
licenciada em Letras e  como perito Nilson Ogoboski, bacharel em Ciências
Contábeis,  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.  487, o Termo de Responsabilidade exarado
pelo NRE de Guarapuava, de 08/06/15, 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
824/15–CEF/SEED,  manifesta  parecer  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do curso.
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 1.4 Parecer DET/SEED

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
144/15–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  Contabilidade  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e de alteração do Plano do
Curso, aprovado pelo Parecer CEE/CP nº 05/14, de 01/12/14.

O  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  e  a
Licença Sanitária apresentam prazo de validade até 29/04/15 e 27/08/15, já
com o processo em trâmite.

A  Comissão  de  Verificação  informa que  a  instituição  de
ensino apresenta condições de infraestrutura, recursos humanos habilitados e
recursos pedagógicos que atendem ao Plano de Curso. A biblioteca dispõe de
acervo bibliográfico específico para o curso e mais assinaturas das revistas
Veja e Pequenas Empresas e Grandes Negócios e Laboratório de Informática
devidamente equipado. Mantém convênios com as empresas AG Organizações
Contábeis, Escritório Guará e Sindicato dos Contabilistas de Guarapuava.

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto somos favoráveis: 

 a)  à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Contabilidade  –  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 10, 13 ou 17 meses,
de  acordo com o regime de matrícula,  30  vagas  por  turma,  presencial,  do
Centro de Educação Profissional Futura, do município de Guarapuava, mantido
por Futura Educação Profissional Ltda, pelo prazo de cinco anos, a partir  de
15/03/15 até 15/03/20, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-
CEE/PR;

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

 Clemencia Maria Ferreira Ribas
                                                             Relatora
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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, 25 de agosto de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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