
PROCESSO N° 818/15                                   PROTOCOLO Nº  13.430.124-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 505/15   APROVADO EM 20/10/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  14  DE  DEZEMBRO  -  ENSINO
MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: ALVORADA DO SUL

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 674/11, de 02/08/11.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1261/15 - SUED/SEED, de 28/08/15, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado  no  NRE  de  Londrina,  em  01/12/14,  de  interesse  do  Colégio
Estadual  14  de  Dezembro  –  Ensino  Médio  e  Profissional,  do município  de
Alvorada do Sul, mantido pelo  Governo do Estado do Paraná 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
674/11, de 02/08/11.

1.1 Da Instituição de Ensino
                         
A instituição de ensino, localizada à Rua Luiz Ribeiro, nº

823,  no município de Alvorada do Sul, obteve o credenciamento para a oferta
da Educação Básica, pela Resolução Secretarial nº 6013/11, de 21/12/11, pelo
prazo de cinco anos, a partir da publicação em DOE, de 02/02/12 até 02/02/17.

Curso  Técnico  em  Administração  –  Eixo  Tecnológico:
Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio, foi autorizado a funcionar e
automaticamente  reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº  1879/05,  de
11/07/05, obteve a renovação do reconhecimento pela Resolução Secretarial nº
1129/10, de 24/03/10 e pela Resolução Secretarial  nº 3540/11, de 15/08/11,
pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2010 até o final do ano de
2014.

CM - IK 1



PROCESSO N° 818/15

A direção  à  fl.  242,  justifica  o  atraso  no  protocolado  do
pedido, a seguir:
 

(...)
O motivo alheio a nossa vontade foi o excesso de trabalho do dia a dia
escolar, por isso não foi possível protocolar em tempo hábil o referido
processo. Pedimos desculpas pela falha e nos comprometemos para
que este  tipo  de  situação  não  mais  ocorra  em nossa  instituição  de
ensino.  Colocamo-nos  à  disposição  para  quaisquer  esclarecimentos
que se fizerem necessários.

    

1.2 Plano de Curso

 O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Administração  –  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio,  foi aprovado
pelo Parecer CEE/CEB nº 674/11, de 02/08/11.

Proposta de Alteração:

 -Dados Gerais do Curso:

-Período mínimo de integralização do curso:

-De: mínimo de um ano e seis meses e máximo de cinco  
anos

 -Para: mínimo de 03 semestres letivos e máximo de dez  
semestres letivos
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 Matriz Curricular (fl. 227)

Relatório de Autoavaliação do Curso (fl. 218)
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1.3 Comissão de Verificação (fl. 206) 

 A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  31/15,  de  03/03/15,  do  NRE de Londrina,  integrada pelos
técnicos pedagógicos:  Marta  Virginea Machado Klein,  licenciada em Letras;
Marília Inês Martins Gomes, licenciada em Educação Física; Isabelle Karime
Maruch de Castilho e Melo, licenciada em Educação Artística;  Lindamar Fátima
Teixeira de Carvalho, licenciada em Pedagogia e como perita Sônia Ferreira
Gameiro, bacharel em Administração, após análise documental e verificação, in
loco, informa que:
 
 (...)

 
Foram efetuadas melhorias e algumas aquisições, tais como: quadros-
negros, carteiras e cadeiras e Tvs Pendrive. Com a verba do Governo
Federal  foram  adquiridos  computadores  conectados  à  internet  e
mobiliários novos para o laboratório de Informática, um laboratório de
Matemática com equipamentos, 24 computadores, ar condicionado etc.
O prédio passou por uma reforma parcial,  onde foi trocada parte da
cobertura,  reparos na construção,  parte  elétrica  e  pintura.  Porém, a
direção informa que as salas de aula e banheiros, especialmente os
pisos e os forros necessitam de uma reforma.  Enfatiza que desde o
ano de 2012 tem solicitado tal reforma e até a presente data não foi
atendida.  Através  do  ensino  Médio  Inovador  foram  adquiridos  04
notebook, calculadoras, filmes em DVDs e livros de literatura.
O prédio se apresenta em bom estado de conservação, com pintura
externa e interna,  condições de higiene,  salubridade,  saneamento e
iluminação adequada.
A instituição  de  ensino  aderiu  ao  Programa  Brigadas  Escolares  –
Defesa Civil na Escola. A Licença Sanitária teve o prazo de validade
expirado em 24/03/15, já com o processo em trâmite.
(…) A biblioteca está instalada em espaço amplo, bem iluminada, com
acervo bibliográfico atualizado e em quantidade suficiente para atender
a demanda.
(…)  O  laboratório  de  Física,  Química  e  Biologia  está  devidamente
equipado.
(…) Os docentes possuem habilitação de acordo com as disciplinas
ministradas.
(…)   A  instituição  mantém  convênio  com  Alvoplan,  Sociedade
Beneficente do Hospital Comunitário e Pern & Pern Ltda.
(…) Sobre o índice de evasão apresentado no quadro de autoavaliação
do  curso,  os  alunos  efetivam  suas  matrículas,  comparecerem
esporadicamente e acabam por evadir. A equipe diretiva tem procurado
traçar estratégias para impedir tal situação.

 Consta à fl. 222, o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia do NRE de Londrina, em 06/04/15, que ratifica as informações contidas
no relatório circunstanciado e compromete - se a zelar  pelo  cumprimento  das 
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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 CEF/SEED 

 A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer  nº   1211/15  -  CEF/SEED,  manifesta-se  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/SEED 

  A Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
179/15  -  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  Administração  -  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano do Curso, aprovado
pelo Parecer CEE/CEB nº 674/11, de 02/08/11.

 De acordo com o relatório circunstanciado da Comissão de
Verificação,  a  instituição  de  ensino  apresenta  condições  de  infraestrutura
adequada,  recursos  humanos,  materiais,  pedagógicos,  ambientais  e
tecnológicos, em cumprimento às Deliberações  nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR. 

 Portanto,  a  instituição  de  ensino,  apresenta  condições
básicas para o prosseguimento da oferta do curso. 

Foi apensada a fl. 242, constando a justificativa da direção
em relação ao atraso no protocolado.

 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 um ano e seis meses,  35 vagas por
turma, presencial,  do Colégio Estadual  14  de   Dezembro – Ensino Médio   e
Profissional, município de Alvorada do Sul,  mantido pelo  Governo do Estado
do Paraná, pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2015 até o 
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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, 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, com especial atenção para o Laudo
da Vigilância Sanitária;

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  contido  nas  Deliberações  nº  03/13  e  nº
05/13-CEE/PR,  com especial  atenção aos prazos estabelecidos,  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

               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, 20 de outubro 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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