
PROCESSO N° 622/15                                      PROTOCOLO Nº 13.465.873-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 447/15  APROVADO EM 14/09/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL  PARA SURDOS ALCINDO FANAYA
JUNIOR  –  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Informática –  Eixo  Tecnológico:  Informação  e  Comunicação,
subsequente ao Ensino Médio.

RELATORA: MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL

I – RELATÓRIO 

1. Histórico

 A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 928/15
-  SUED/SEED,  de  14/07/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado  no  NRE  de  Curitiba,  em  08/01/15,  de  interesse  do  Colégio
Estadual  Para  Surdos  Alcindo  Fanaya  Junior  –  Educação  Infantil,  Ensino
Fundamental,  Médio e Profissional,  do município de  Curitiba,   mantido pelo
Governo do Estado do Paraná que, solicita a renovação do reconhecimento do
Curso Técnico em Informática – Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação,
subsequente ao Ensino Médio.
                         

A  instituição  de  ensino  obteve  o  credenciamento  para
ofertar a Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 1186/15, de 27/05/15,
pelo  prazo  de  cinco  anos,  a  partir  da  publicação  em DOE,  de  01/01/15  a
31/12/19. (fl.263)

O  Curso  Técnico  em  Informática –  Eixo  Tecnológico:
Informação e Comunicação,  subsequente ao Ensino Médio,   foi autorizado a
funcionar  pela  Resolução  Secretarial  nº  2252/10,  de  24/05/10  e obteve  o
reconhecimento do curso pela Resolução Secretarial nº 1552/12, de 08/03/12,
pelo prazo de cinco anos, a partir do ano de 2010 até o final do ano de 2014.

1.1 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Informática  –  Eixo
Tecnológico: Informação e Comunicação,  subsequente ao Ensino Médio, foi
aprovado pelo Parecer CEE/CEB 61/12, de 16/02/12.
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A instituição  de ensino informou que  o curso é na forma
presencial, misto; surdos e ouvintes. Dispõe de aulas de Libras, para os alunos
ouvintes e docente intérprete na mediação com os docentes que não dominam
a Língua de Sinais. (Fl.237)

Matriz Curricular 
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Avaliação Interna do Curso 

1.2 Comissão de Verificação 

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  16/15,  de  16/01/15,  do  NRE de  Curitiba,  integrada  pelos
técnicos pedagógicos: Débora Itália dos Reis, licenciada em Letras, Fernanda
Giselly Matsuda, bacharel em Psicologia, Josiane Cava Guimarães, licenciada
em  Ciências,  Sandra Mara  Rigoni  Schen,  licenciada em Psicologia e como
perito João Carlos de Moraes, Tecnólogo em Processamento de Dados, emitiu
laudo técnico favorável à renovação do reconhecimento do curso e informou:

(...)
A instituição sinalizou melhorias e modificações efetuadas em relação
às instalações físicas: a implantação dos laboratórios de Informática e
de Física, Química e Biologia. Foram construídas rampas e há também,
adequação  nos  espaços  e  mobiliário  aos  alunos  com necessidades
especiais. A biblioteca, que é dividida em duas partes, não é ventilada,
é pequena e precisa de adaptação para as mesas de estudo. O acervo
bibliográfico específico do curso foi adquirido através do PDE-Escola e
recursos APMF. Destaca-se a oferta de cursos de Libras à comunidade
escolar.  Os  professores  apresentam  habilitação  exigida  pela
Legislação.

Consta à fl.  249, o  Termo de Responsabilidade exarado
pelo NRE de  Curitiba,  em 25/02/15, 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 Técnico CEF/SEED

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer nº  861/15,  de 08/06/15  manifesta-se favoravelmente à renovação do
reconhecimento do curso.

CS                                                                                                                                                                                                                                                  3



PROCESSO N° 622/15

1.4 Parecer DET/SEED

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
72/15,  de  07/04/15, 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 Informática – Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação,
subsequente ao Ensino Médio.

Da análise do processo e com base nas informações do
relatório  circunstanciado  da Comissão  de  Verificação  constata-se  que  a
instituição de ensino apresenta condições de infraestrutura, recursos humanos
e recursos pedagógicos que atendem ao Plano de Curso,  em cumprimento  à
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 

A instituição de ensino está inserida no Programa Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola. Apresentou  a  Licença  Sanitária  com
validade até 14/08/16. 

De  acordo  com  a  Resolução  CNE/CEB  nº  01/14,  de
05/12/14,  a  carga  horária  mínima  do  Curso Técnico  em  Informática,
subsequente passa para 1.200 horas.

Foram  apensados  ao  processo,  em 31/08/15,  Laudo  da
Vigilância  Sanitária,  relatório  de  avaliação  interna,  cópia  da  Resolução
Secretarial de reconhecimento do curso,  justificativa sobre o elevado número
de alunos desistentes e comprovação de estudos do docente de Matemática
Aplicada. (fls. 272 à 278)

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis à  renovação  do
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Informática  –  Eixo  Tecnológico:
Informação  e  Comunicação, subsequente  ao  Ensino  Médio,  regime  de
matrícula  semestral,  carga  horária  de  1133  horas,  período  mínimo  de
integralização  do  curso  de  18  meses,  20 vagas  por  turma,  presencial,  do
Colégio  Estadual  Para  Surdos  Alcindo  Fanaya  Junior –  Educação  Infantil,
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.
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A mantenedora deverá garantir:

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

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)  atender o  contido nas Deliberações nº 03/13  e 05/13 -
CEE/PR,  com  especial  atenção  aos  prazos  estabelecidos  quando  da
solicitação do pedido de renovação do reconhecimento do curso; 

c)  adequar  o  Plano  do  Curso  atendendo  o  prazo
estabelecido  no  artigo  9º  da  Resolução  CNE/CEB  nº  01/14,  de  05/12/14,
referente a alteração da carga horária mínima 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.   

Maria Helena Silveira Maciel
    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,14 de setembro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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