
PROCESSO N° 766/15                                                PROTOCOLO Nº 13.374.777-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 563/15             APROVADO EM 17/11/15

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

INTERESSADO:   COLÉGIO ESTADUAL DOUTOR CLAUDINO DOS SANTOS –
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, NORMAL E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: IPIRANGA

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Curso Técnico em Administração – Eixo
Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,  integrado  ao  Ensino  Médio  e
convalidação dos atos escolares praticados antes da publicação do ato
autorizatório, do ano de início do ano letivo de 2010 até 15/09/11.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1183/15 -
SUED/SEED, de 19/08/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Ponta  Grossa,  em  14/10/14,  de  interesse  do  Colégio  Estadual  Doutor
Claudino  dos  Santos  –  Ensino  Fundamental,  Médio,  Normal  e  Profissional,  que
solicita o reconhecimento do Curso Técnico em Administração – Eixo Tecnológico:
Gestão e Negócios, integrado ao Ensino Médio e convalidação dos atos escolares
praticados antes da publicação do ato autorizatório, do início do ano letivo de 2010
até 15/09/11.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Doutor  Claudino  dos  Santos  –  Ensino
Fundamental, Médio, Normal e Profissional, localizado na Rua XV de Novembro, nº
175, Centro, do município de Ipiranga, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
obteve  o  credenciamento  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial  nº  2082/13,  de  30/04/13,  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  a  partir  de
23/05/13 até 23/05/18 (fl. 173).

Curso Técnico em Administração – Eixo Tecnológico: Gestão e
Negócios, integrado ao Ensino Médio,  embora tenha sido autorizado a funcionar
pela Resolução Secretarial nº 2955/11, de 13/07/11, pelo prazo de 03 (três) anos, a
partir da data de sua publicação em 15/09/11, foi ofertado a partir do início do ano
letivo de 2010.
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A direção da instituição de ensino justifica às fls. 221 e 283, os
motivos  do  início  do  curso  antes  da  publicação  do  ato  autorizatório  para  o
funcionamento e sobre o atraso no envio do processo:

Conforme orientações recebidas, vimos pelo presente justificar os motivos
que  causaram  a  irregularidade  na  implantação  do  Curso  Técnico
Administrativo  Integrado no Colégio,  deve-se ao fato de termos recebido
informações a respeito da Implantação do curso e estarmos próximos ao
início das aulas, para não perdermos o ano letivo, iniciamos às atividades e
assim procedemos com o Processo de Implantação do referido curso (fl.
221).

(…)  os  motivos  que  causaram a  irregularidade  no  atraso  do  pedido  de
Renovação de Reconhecimento do Curso (…) deve-se ao fato de termos
recebido o Processo de Reconhecimento, em 18 de dezembro de 2014, final
do ano letivo e tendo em vista a paralisação do início deste ano letivo, as
aulas iniciaram em Março, tomamos conhecimento do processo alguns dias
depois  do  início  das  aulas.  Além disso,  houve  mudança  na  Direção  do
Colégio,  e  a  nova  Resolução  da  direção,  foi  concedida  em  Abril.
Justificamos assim, o atraso do envio deste processo (fl. 283).

Consta à fl. 282, justificativa da direção da instituição de ensino
sobre a ausência da Licença da Vigilância Sanitária:

Esclarecemos que no município de Ipiranga os documentos referentes ao
Alvará de Funcionamento, a Licença Sanitária e o Laudo do Corpo de
Bombeiros estão atrelados, justificando-se portanto, que na ausência de
um  destes  documentos,  os  demais  não  são  emitidos  pelos  Órgãos
competentes.  Sendo  assim,  salientamos  que  não  foram  encaminhados
dados referentes à Licença Sanitária, devido a situação supramencionada.
As  instituições  de  ensino  estaduais  precisam  ter  o  certificado  de
conformidade, portanto todos os brigadistas precisam ter concluído todas as
etapas  exigidas,  o  que  ainda  não  ocorreu  com  o  Colégio  Estadual  Dr.
Claudino dos Santos. Porém mesmo que a instituição já tivesse o certificado
de conformidade a Licença Sanitária não sairia, por que ela precisa do laudo
do  bombeiro  e  o  mesmo  só  é  emitido  quando  se  cumpre  todas  as
exigências solicitadas pelo corpo de bombeiro inclusive projeto de incêndio,
que é algo caro e que as escolas não dispõem de verba.

1.2 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Administração  –  Eixo
Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,  integrado  ao  Ensino  Médio,  foi  aprovado  pelo
Parecer CEE/CEB nº 169/11, de 05/04/11.
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Matriz Curricular (fl. 242)
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Avaliação Interna (fl. 203)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 184)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  371/14,  de  28/10/14,  NRE  de  Ponta  Grossa,  integrada  pelos  técnicos
pedagógicos: Débora Taborda Franco, licenciada em Física; Isiele Mello da Silva
Schminguel, bacharel em Turismo; Marinete de Fátima Schwab Silva, substituída por
Nayara  Cury,  licenciada  em Pedagogia;  Lauren Ullmann,  licenciada em Física  e
como  perito  Thiago  Rodrigo  Costa,  bacharel  em  Administração,  após  análise
documental e verificação  in loco,  atesta a veracidade das informações, manifesta
parecer favorável ao reconhecimento do curso e à convalidação dos atos praticados
antes da autorização do curso e informa no relatório circunstanciado:

Quanto à acessibilidade: em 2014 houve reparações como adaptação de
um banheiro,  uma  sala  de  aula  e  rampas  de  acesso  para  alunos  com
necessidades especiais. No que diz respeito aos Laboratórios, a Instituição
possui  laboratórios  de  Química,  Física  e  Biologia  (…).  Em  relação  a
Biblioteca  (…).  O  acervo  existente  é  atualizado  e  suficiente  para  ser
utilizado em todas as disciplinas. Na questão do Estágio Não-Obrigatório,
citamos  03  termos  de  convênio  existentes:  Algela  Maria  Dalzotto  ME,
Dalzotto  &  Cardoso  Ltda  e  Tânia  Basso  Barboza  –  Ipiranga.  Enquanto
prática  profissional  prevista  (…)  a  Instituição  realiza  saídas  e  viagens
técnicas,  seminários,  palestras  e  gincana  cultural.  Como  Termo  de
Cooperação Técnica, nos foi apresentado o nome das seguintes empresas:
Escritório Contábil Ribeiro, Comercial de Cereais Blum e Construtora Dalaz. 

No laboratório de informática temos 20 computadores do Paraná Digital, e
18 computadores  do PROINFO,  todos com acesso  à internet.  Quanto  à
organização da documentação dos alunos do colégio o mesmo encontra-se
devidamente  arquivado  na  secretaria  escolar,  tanto  o  arquivo  Corrente
(ativo), quanto o arquivo Intermediário (Inativo). Com relação ao Certificado
de Conformidade a instituição possui Declaração da Brigada Escolar, visto
que esse certificado só será emitido quando as instituições cumprirem todas
as etapas, o que ainda não ocorreu. 
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Consta à fl.  214,  o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia do NRE de Ponta Grossa, de 14/11/14, 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, pelo Parecer nº
1129/15 – CEF/SEED, é favorável ao reconhecimento do curso e à convalidação dos
atos praticados antes da publicação do ato autorizatório para funcionamento.

1.5 Parecer DET/SEED

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
126/15  –  DET/SEED,  encaminha ao  CEE/PR o  processo de reconhecimento  do
curso e a convalidação dos atos praticados antes da publicação do ato autorizatório.

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Curso Técnico em
Administração – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, integrado ao Ensino Médio e
convalidação dos atos escolares praticados antes da publicação do ato autorizatório,
do início do ano letivo de 2010 até 15/09/11, para regularização da vida escolar dos
alunos.

A Coordenação de Documentação Escolar/SEED informa à fl.
273, que os Relatórios Finais do referido curso, anexados às fls. 262 a 272, estão de
acordo com o Plano de Curso estabelecido  no Parecer  CEE/CEB nº  169/11,  de
05/04/11 e com a Matriz Curricular da folha 178.

O  artigo  21  da  Deliberação  nº  09/06  -  CEE/PR,  vigente  à
época, dispõe que “um estabelecimento não poderá, em nenhuma hipótese, iniciar
suas atividades ou as de novo curso, sem ato expresso de autorização exarado pelo
titular da Secretaria de Estado da Educação”.

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,  com exceção da ausência  da  Licença da
Vigilância Sanitária, recursos pedagógicos e materiais condizentes com a proposta
pedagógica e recursos humanos devidamente habilitados, com exceção da ausência
de  docente  habilitado  para  a  disciplina  de  Biologia,  em  desacordo  com  as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR. 
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Em virtude da situação apontada, da ausência da Licença da
Vigilância  Sanitária,  estando  em  desacordo  com  as  Deliberações  deste  CEE,  o
reconhecimento do curso será concedido por prazo inferior a 05 (cinco) anos.

Foram  apensados  ao  processo  às  fls.  282  e  283,  as
justificativas da direção da instituição de ensino sobre a ausência da Licença da
Vigilância Sanitária e sobre o atraso no envio do processo.

II – VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento do Curso Técnico em Administração –
Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,  integrado  ao  Ensino  Médio,  regime  de
matrícula  anual,  carga  horária  de  3.333  horas,  presencial,  40  vagas  por  turma,
período mínimo de integralização do curso de 04 anos, do Colégio Estadual Doutor
Claudino  dos  Santos  –  Ensino  Fundamental,  Médio,  Normal  e  Profissional,  do
município de Ipiranga, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, desde 15/09/11
e por mais 03 (três) anos a partir de 15/09/14 até 15/09/17;

b)  à  convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  da
publicação do ato autorizatório, do início do ano letivo de 2010 até 15/09/11, para
regularização da vida escolar dos alunos listados nos Relatórios Finais às fls. 262 a
272. 

Alerta-se à SEED e o Colégio Estadual Doutor Claudino dos
Santos  –  Ensino  Fundamental,  Médio,  Normal  e  Profissional,  do  município  de
Ipiranga,  que devem observar  o  cumprimento  das Deliberações do CEE/PR que
normatizam o Sistema de Ensino do Paraná.

A mantenedora deverá garantir a infraestrutura adequada, as
condições  sanitárias  e  de  segurança,  necessárias  para  o  funcionamento  da
instituição de ensino e o desenvolvimento das atividades escolares, com especial
atenção  à  Licença  da  Vigilância  Sanitária  e  ao  Certificado  de  Conformidade  às
exigências de prevenção de incêndio e emergências.

Recomenda-se  à  mantenedora  que  a  formação  pedagógica
dos docentes e da coordenação 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;
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b) indicar docente com habilitação específica para a disciplina
de Biologia;

c)  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  reconhecimento  do  curso, o  qual  deverá  também
convalidar os atos escolares praticados a partir do início do ano letivo de 2010 até
15/09/11, para a regularização da vida escolar dos alunos;

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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