
PROCESSO N° 640/15                                    PROTOCOLO Nº 13.262.251-5

PARECER CEE/CEMEP Nº 562/15    APROVADO EM 17/11/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL AMYNTAS DE BARROS – ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: PINHAIS

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Curso Técnico em Informática -  Eixo
Tecnológico:  Informação  e  Comunicação,  integrado  ao  Ensino
Médio,  de convalidação dos estudos realizados por  uma Matriz
Curricular  não  autorizada  e  de  alteração  do  Plano  do  Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 1037/10, de 10/11/10.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 984/15
-  SUED/SEED,  de  17/07/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE da Área Metropolitana Norte, em 15/07/14, de interesse do
Colégio  Estadual  Amyntas  de  Barros  –  Ensino  Fundamental,  Médio  e
Profissional,  do município  de Pinhais,  mantido pelo  Governo do Estado do
Paraná que, por sua direção, solicita o reconhecimento do Curso Técnico em
Informática  –  Eixo  Tecnológico:  Informação  e  Comunicação,  integrado  ao
Ensino Médio, a convalidação dos estudos realizados por uma Matriz Curricular
não  autorizada  e  a  alteração  do  Plano  do  Curso  aprovado  pelo  Parecer
CEE/CEB nº 1037/10, de 10/11/10.

1.1 Da Instituição de Ensino
                         
O  Colégio  Estadual  Amyntas  de  Barros  –  Ensino

Fundamental, Médio e Profissional,   localizado à Rua Salgado Filho, nº 1371,
Bairro  Pineville,  no  município  de  Pinhais,  obteve  o  credenciamento  para  a
oferta  da  Educação  Básica,  pela  Resolução  Secretarial  nº  7071/12,  de
26/11/12, pelo prazo de 05 anos, a partir da data da publicação em DOE, de
10/12/12 até 10/12/17.

Curso  Técnico  em  Informática  –  Eixo  Tecnológico:
Informação  e  Comunicação,  integrado  ao  Ensino Médio,  foi   autorizado   a 
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funcionar pela Resolução Secretarial nº 5363/10, de 08/12/10, pelo prazo de
três anos, a partir da data da Resolução, de 08/12/10 até 08/12/13.

A direção  justifica  o  atraso  no  protocolado  do  pedido,  a
seguir:

(…)  O  Curso  Técnico  em  Informática,  integrado  ao  Ensino  Médio,
período noturno, teve início em 2011, época de outra gestão. Quando
cobraram os documentos referentes ao curso a pedagoga responsável,
que não se encontra mais na escola, não os enviou dentro do prazo
estipulado. Como as cobranças quanto à documentação não eram do
conhecimento  da  equipe,  assim  que  informados,  providenciaram  o
solicitado.

1.2 Plano de Curso

 O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Informática  –  Eixo
Tecnológico:  Informação  e  Comunicação,  integrado  ao  Ensino  Médio,  foi
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 1037/10, de 10/11/10.

Alterações Propostas:

 Matriz Curricular 
De:
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 Matriz Curricular 

Para:
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Relatório de Autoavaliação do Curso (fl. 329)

 Sobre  o  relatório  dos  alunos  matriculados,  desistentes  e
concluintes  no  período  de  2011  a  2014,  consta  informação  à  fl.  325  que
somente  04  dos  33  alunos  matriculados,  concluíram  o  curso  em  2014.  A
direção justifica à fl. 326, que o baixo índice de concluintes ocorre devido às
transferências do Curso Técnico para o Ensino Médio Regular.

1.3 Comissão de Verificação (fl. 293) 

 A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 518/14, de 16/07/14, do NRE da Área Metropolitana Norte,
integrada  pelos  técnicos  pedagógicos:  Cristiane  da  Cruz,  licenciada  em
Matemática;  Marilda  Desplanches  Costa,  licenciada  em  Ciências  Físicas  e
Biológicas; Sueli Tanhole de Lima, licenciada em Matemática, Rosângela Lino
Gulado,  licenciada  em  Pedagogia  e  como  perita  Ana  Maria  de  Arruda,
licenciada  em  Contabilidade  Geral  e  Aplicada  e  Contabilidade  Comercial  e
Estatística,  com  especialização  em  Tecnologias  em  Informação  e  da
Comunicação,  na  Promoção  da  Aprendizagem,  após  análise  documental  e
verificação, in loco, informa que:
 
 (...)

O  prédio  apresenta  bom  estado  de  conservação,  com  exceção  da
biblioteca  e  da  sala  de  multiuso  que  necessitam  de  reformas  no
telhado,  devido  a  infiltração  no  teto.  Possui  rampas  de  acesso  e
banheiros adaptados. Foram realizadas melhorias como, reformas em
oito  salas  de  aula,  manutenção  da  pintura  externa  e  interna,
manutenção da horta e jardim, construção de uma quadra poliesportiva
coberta.  Aquisição  de  equipamentos  do  Brasil  Profissionalizado  e
Proinfo, totalizando 39 computadores.
(…)  Dispõe  de  laboratórios  de  Química,  Física  e  Biologia  e  de
Informática, devidamente equipados.
(…)  A  biblioteca  instalada  em  local  apropriado,  possui  acervo
bibliográfico específico para o Curso.
(…) Em relação ao Corpo de Bombeiros, a instituição de ensino está
vinculada ao Programa  Brigadas Escolares - Defesa Civil na Escola e
a Vigilância Sanitária teve o prazo de validade expirado em 30/04/15.
(…) O alto  índice  de desistência  deve-se ao fato  de que  nos  anos
iniciais do curso não existia laboratório de Informática preparado para o
mesmo.  Somente  em  2013  a  instituição  de  ensino  recebeu  os
computadores do Programa Brasil Profissionalizado. Por ser um curso
de 04 anos,  os alunos acabam desistindo para cursar  o  Ensino Médio
ou participar  do ENEM. E também, por questões de trabalho,  entre
outros fatores.
(…) Para  combater  a  evasão os gestores estão  preparando para o
próximo ano uma divulgação ampla, incluindo as escolas da região,
com apresentação do curso através de palestras e feiras referentes à
profissão.
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Consta à fl. 310 o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia  do  NRE  da  Área  Metropolitana  Norte,  de  25/07/14,  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 CEF/SEED 

 A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer nº 902/15-CEF/SEED, manifesta-se favorável ao reconhecimento do
curso.

1.5 Parecer DET/SEED 

  A Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
129/15-DET/SEED, encaminha ao CEE/PR o processo de reconhecimento do
curso.
 

2. Mérito

 Trata-se do pedido de  reconhecimento  do Curso Técnico
em Informática -  Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação, integrado ao
Ensino  Médio,  de  convalidação  dos  estudos  realizados  por  uma  Matriz
Curricular  não autorizada e de alteração do Plano do Curso aprovado pelo
Parecer CEE/CEB nº 1037/10, de 10/11/10.

A Comissão de Verificação informa em seu relatório que a
Licença  Sanitária  teve  seu  prazo  expirado  em  30/04/15,  porém,  já  com o
processo em trâmite, desde 15/07/14.

A Coordenação  de  Documentação  Escolar  informa  à  fl.
362, que os Relatórios Finais, anexados às fls. 336 a 361, estão de acordo com
a Matriz Curricular à fl. 323 e não com a do Parecer nº 1037/10-CEE/CEB, de
10/11/10, que autorizou o funcionamento do Curso.

O Departamento  de Educação e  Trabalho/DET/DEED,  fl.
363, informa que a Matriz Curricular praticada não foi a autorizada, pelo fato de
que  houve  alteração  da  carga  horária  de  algumas  disciplinas  do  Plano  do
Curso vigente para todas as instituições da rede pública estadual de ensino. A
alteração se deu quando o protocolado de autorização do curso em questão já
estava  em trâmite  e,  por  um lapso,  a  instituição de ensino  não solicitou  a
alteração.
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 De acordo com o relatório circunstanciado da Comissão de
Verificação, a instituição de ensino apresenta infraestrutura adequada, recursos
humanos, materiais, pedagógicos, ambientais e tecnológicos, em cumprimento
às Deliberações  nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR. Portanto,  apresenta condições
básicas para o prosseguimento da oferta do curso. 

 

 II – VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento do Curso Técnico em Informática –
Eixo  Tecnológico:  Informação  e  Comunicação,  integrado  ao  Ensino  Médio,
regime de matrícula anual, carga horária de 3.333 horas, período mínimo de
integralização do curso de 04 anos, 40 vagas, presencial, do Colégio Estadual
Amyntas de Barros – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, mantido pelo
Governo do Estado do Paraná,  desde   08/12/10, e por mais 05 (cinco) anos,
contados a partir de  08/12/13 até 08/12/18, de acordo com as Deliberações nº
03/13 e nº 05/13-CEE/PR;

b) à convalidação dos atos escolares praticados por uma
Matriz  Curricular  não  autorizada,  para  a  regularização  da  vida  escolar  dos
alunos listados nos Relatórios Finais, fls. 336 a 361;

 c)  às  alterações  do  Plano  do  Curso de  acordo  com  o
descrito neste Parecer.

Considerando  o  elevado  número  de  desistências
demonstrado  no  relatório  de  autoavaliação,  a  instituição  de  ensino  e  a
SEED/PR deverão estudar alternativas à oferta do curso, compatível com os
interesses dos alunos.

A mantenedora deverá garantir 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 à Vigilância Sanitária.

Recomendamos à mantenedora que formação pedagógica
da coordenação do curso e dos docentes 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;
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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 do reconhecimento do curso;

b)  o  processo  à  instituição  de  ensino  para  constituir
acervo e fonte de informação.

É o Parecer

                                     Paulo Afonso Schmidt
               Relator

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

                         
       Curitiba, 17 de novembro, de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE 
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