
PROCESSO N° 771/15    PROTOCOLO Nº 13.389.408-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 494/15    APROVADO EM 19/10/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  SANTO  AGOSTINHO  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO, PROFISSIONAL E NORMAL

MUNICÍPIO: PALOTINA

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Recursos  Humanos –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD 

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1172/15 - SUED/SEED, de 18/08/15, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado  no  NRE  de  Toledo,  em  27/10/14,  do  Colégio  Estadual  Santo
Agostinho – Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal, que solicita a
renovação do reconhecimento do Curso Técnico em Recursos Humanos – Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Santo  Agostinho  –  Ensino
Fundamental, Médio, Profissional e Normal, localizado na Rua General Rondon,
nº 797, Centro, do município de Palotina, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná,  foi  credenciado para  a  oferta  da  Educação  Básica pela  Resolução
Secretarial nº 1926/12, de 28/03/12, pelo prazo de 05 anos, a partir de 17/04/12
até 17/04/17. 

O  Curso  Técnico  em  Recursos  Humanos –  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio, foi autorizado
a funcionar pela Resolução Secretarial nº 2316/10, de 25/05/10 e reconhecido
pela Resolução Secretarial nº 4272/11, de 04/10/11, a partir do início do ano de
2010 até o final do ano de 2014.
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A direção  da  instituição  de  ensino  justifica  à  fl.  212,  o
atraso  no encaminhamento do processo de renovação do reconhecimento do
curso:

Vimos  através  do  presente,  justificar  que  quanto  ao  Processo  de
Renovação do Curso de Recursos Humanos, Protocolo 133894080,
houve  um  atraso  na  data  no  protocolo  devido  as  alterações  das
Deliberações  da  09/06  para  03/13  e  05/13  ambas  do  Conselho
Estadual de Educação. Com isso houve a reformulação dos Roteiros e
foi necessário um prazo para se adequar a nova legislação. 

1.2 Plano de Curso

O Plano do Curso Técnico em Recursos Humanos – Eixo
Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  obteve o
reconhecimento e a alteração da Matriz Curricular pelo Parecer CEE/CEB nº
801/11, de 15/09/11.

Matriz Curricular (fl. 202)
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Avaliação Interna (fls. 210 e 211)
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A Comissão de Verificação informa à fl. 156, sobre o índice
de evasão escolar no curso:

Através  da  análise  do  Quadro  de  Avaliação  do  Curso  é  possível
observar que não há grande número de desistentes ou reprovados.
Entretanto  o  índice  de  alunos  que  se  matriculam  e  acabam  não
frequentando o curso é expressivo. A justificativa dada pela instituição
de ensino é de que como a matrícula é realizada no ano ou semestre
anterior a oferta do curso, até o início das aulas muitos alunos são
chamados  em  universidades,  decidem-se  por  outro  curso  ou  são
absorvidos pelo mercado de trabalho.

1.3 Comissão de Verificação (fl. 141)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  215/14,  de  27/10/14,  do  NRE  de  Toledo, integrada  pelos
técnicos  pedagógicos:  Claudete  Miola  de  Castro,  licenciada  em  Pedagogia;
Márcia  Regina  Ciambroni,  licenciada  em  Letras;  Vera  Lucia  Zardo  Ansolin,
licenciada em Ciências e como perita Rosimery Favareto Gugel,  graduada em
Administração, após análise documental e verificação in loco, manifesta parecer
favorável  à  renovação  do  reconhecimento  do  curso  e  informa  no  relatório
circunstanciado:

O Colégio Estadual  Santo Agostinho localiza-se na área urbana do
município  de Palotina é  de fácil  acesso e localização.  A instituição
possui  Atestado  de  Conformidade,  assinado  pela  diretora  da
instituição de ensino, pela engenheira civil responsável do NRE e pela
técnica  responsável  pelo  Setor  de Brigada Escola  no NRE,  já  que
constituiu  Brigada  Escolar  e  cumpriu  todas as  exigências  previstas
(…).  Os  documentos  dos  alunos  estão  em  pastas  individuais,
arquivados  em  ordem  alfabética,  por  série/semestre  (…).  Os
Relatórios Finais são emitidos de acordo com a legislação vigente a
fim de garantir a legalidade da vida escolar dos alunos. O ambiente
destinado aos laboratórios básicos (Biologia, Química, Física) possui
70 m², contando ainda com depósito para materiais. 

O  Laboratório  de  Informática é  mobiliado,  climatizado,  possui  38
computadores  (…).  A  Biblioteca possui  espaço  próprio,  (…).  Estão
disponíveis  as  bibliografias  específicas  completas  para  o  curso  de
Recursos Humanos –  Subsequente  ao Ensino  Médio, contando
com aproximadamente 300 livros.  Esta  é de excelente qualidade e
suficiente para a demanda existente. As Instalações Sanitárias estão
boas condições, atendendo todas as exigências de higiene. (...) sendo
um deles para portadores de necessidades especiais. O espaço para
Educação Física conta com  Quadra Poliesportiva coberta (…). Com
relação a acessibilidade, nos últimos quatro anos foram construídas e
melhoradas rampas de acesso, instalados bebedouros especiais para
cadeirantes  e  placas  em braile  e  as portas dos  ambientes de uso
coletivo foram alargadas. 
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A  Coordenação do Curso de Recursos Humanos é exercida por
profissional experiente e habilitado. Todos os docentes são habilitados
para exercer suas disciplinas. O curso não requer estágio obrigatório,
entretanto o Colégio tem firmado com diversas empresas, Termos de
Cooperação Técnica, que têm como objetivo proporcionar aos alunos
o contato direto com a prática profissional de forma a construir uma
relação  com os  dos  conteúdos  científicos  estudados  no  curso  e  a
prática do trabalho diário do setor de RH nas instituições.

Consta  à  fl.  160,  o  Termo de  Responsabilidade emitido
pela  Chefia  do  NRE  de  Toledo,  de  29/10/14,  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.

1.4 Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento/SEED, pelo
Parecer nº 1103/15 – CEF/SEED, é favorável à renovação do reconhecimento
do curso.

1.5 Parecer DET/SEED

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho/SEED,  pelo
Parecer  nº  185/15 –  DET/SEED,  encaminha  o  processo  ao  CEE/PR  para
prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do
Curso Técnico em Recursos Humanos – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios,
subsequente ao Ensino Médio.

Da análise do processo e com base nas informações do
relatório da Comissão de Verificação,  constata-se que a instituição de ensino
apresenta  condições  de  infraestrutura,  recursos  humanos  devidamente
habilitados,  recursos  pedagógicos  e  materiais  condizentes  com  a  proposta
pedagógica, que atendem ao plano de curso, em cumprimento às Deliberações
nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

Consta  à  fl.  191,  o  Relatório  de  Inspeção  emitido  pelo
Departamento de Vigilância em Saúde, do município de Palotina, em 14/08/14,
informando que a instituição de ensino “apresenta condições físicas e sanitárias
satisfatórias ao desenvolvimento das atividades propostas.”
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Foram apensados ao processo, o  quadro  de alunos do
relatório de avaliação do curso e  a  justificativa da direção sobre o atraso no
envio do processo (fls. 210 a 212).

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Recursos Humanos – Eixo Tecnológico:
Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio, carga horária de 833 horas,
35 alunos por turma, período mínimo de integralização do curso de  01 ano,
regime de matrícula semestral, presencial, do Colégio Estadual Santo Agostinho
– Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal, do município de Palotina,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 05 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.

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 dos docentes e da coordenação
do curso, 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  contido  nas Deliberações nº  03/13  e  nº
05/13 - CEE/PR, respeitando os prazos estabelecidos, quando da solicitação da
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;
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b) o processo à instituição de ensino para constituir acervo
e fonte de informação.

É o Parecer.

Maria das Graças Figueiredo Saad
Relatora

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

                         
  Curitiba, 19 de outubro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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