
PROCESSO N° 959/15            PROTOCOLO Nº 13.561.197-2

PARECER CEE/CEMEP Nº 646/15             APROVADO EM 07/12/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  ARY  JOÃO  DRESCH  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO, NORMAL E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: NOVA LONDRINA

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Administração - Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao
Ensino Médio  e alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer
CEE/CEB nº 455/12, de 14/06/12.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1522/15-
SUED/SEED, de 26/10/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de  Loanda,  em  31/03/15,  do  Colégio  Estadual  Ary  João  Dresch  –  Ensino
Fundamental,  Médio,  Normal  e  Profissional, que  solicita  a  renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Administração – Eixo Tecnológico:  Gestão e
Negócios, subsequente ao Ensino Médio e alteração do Plano de Curso.

1.1 Da Instituição de Ensino

Colégio  Estadual  Ary  João  Dresch  –  Ensino  Fundamental,
Médio,  Normal  e  Profissional,  localizado  na  Praça  Matriz,  nº  143,  Centro,  do
município  de  Nova  Londrina,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  foi
credenciado para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
5547/12, de 12/09/12, pelo prazo de 05 anos, de 09/10/12 até 09/10/17. 

O Curso Técnico em Administração – Eixo Tecnológico: Gestão
e Negócios, subsequente ao Ensino Médio foi autorizado a funcionar pela Resolução
Secretarial  nº  709/11,  de  24/02/11 e reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº
4277/12, de 10/07/12, pelo prazo de 05 anos, de 01/02/10 até 01/02/15.

Consta  à  fl.  213  a justificativa  da  direção  da  instituição  de
ensino  sobre  o  atraso  no  encaminhamento  do  processo  de  renovação  do
reconhecimento do curso:
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O atraso para a entrega da solicitação do envio do processo para renovação
do Curso Técnico em Administração ocorreu, na realidade a partir de uma
somatória de percalços enfrentados por esta Instituição de Ensino no final
de 2014 e início do ano de 2015. Primeiramente, houve um esquecimento
por parte da secretaria do colégio em organizar a documentação no final de
2014,  antes do encerramento do ano letivo,  que acarreta  uma rotina de
trabalho intenso para secretaria do colégio e a dificuldade na realização de
outras atividades que não sejam relatório final e finalização das matrículas.
Em segundo lugar, tivemos o início da greve em fevereiro com a adesão de
todos  os  servidores.  Isto  agravou  a  situação  de  atraso,  pois  para  a
elaboração  da  documentação  a  direção  teve  que  solicitar  que  alguns
servidores trabalhassem apesar de estarem em greve. Finalmente, depois
de  o  documento  estar  finalizado  com  o  devido  acompanhamento  e
orientação do NRE, houve novo atraso na verificação  in loco para que a
Instituição  de  Ensino  terminasse  a  elaboração  da  documentação.  Pois
devido a situação de greve, as visitas do NRE somente ocorreram após a
volta às aulas. Sabemos que nosso atraso não  se justifica por si mesmo,
mas pedimos a compreensão por se tratar de uma somatória de situações
que ganharam uma dimensão sobre a qual perdemos o controle.

1.2 Plano de Curso

O Plano  do  Curso Técnico  em  Administração  –  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio foi reconhecido pelo
Parecer CEE/CEB nº 455/12, de 14/06/12.

Proposta de Alteração (fls. 201 e 206)

Dados Gerais do Curso

De: 

Período de Integralização: mínimo de  01 (um) ano e 06 (seis) meses e
máximo 05 anos

Para: 

Período de Integralização: mínimo de 03 (três) semestres letivos e máximo
de 10 (dez) semestres letivos
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Matriz Curricular (fl. 198)
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Avaliação Interna (fl. 186)

Consta  à  fl.  182 informação  sobre  as  ações  à  serem
implementadas com relação à evasão e reprovação escolar no curso:

Para diminuir as desistências e reprovação o Colégio como já mencionado
incentiva seus alunos a continuarem seus estudos após o Ensino Médio,
bem como a escola entra em contato com os alunos faltosos para saber o
motivo  das  faltas  e  fazem  reuniões  por  turma  discutindo  situações
específicas e intervenções necessárias.

1.3 Comissão de Verificação (fls. 169 e 195)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelos Atos
Administrativos nº 46/15, de 28/07/15 e nº 61/15, de 10/09/15, do NRE de Loanda,
integrada  pelos  técnicos  pedagógicos:  Luciana  Mazali  Soares,  graduada  em
Secretariado Executivo e com o Programa Especial para Formação Pedagógica de
Bacharéis;  Vera Lucia de Souza,  licenciada em Letras; Rosenei Antônia Zaninelo
Pasquali,  licenciada  em  Ciências  e  como  perita  Flávia  Mazali  Soares  Ferreira,
bacharel em Administração, após análise documental e verificação in loco, manifesta
parecer favorável  à renovação do reconhecimento  do curso  e informa no relatório
circunstanciado:

(…)  Durante  a  verificação  in  loco foi  possível  constatar  que  o  prédio
encontra-se em boas condições para funcionamento. Todos os ambientes
(salas  e  corredores)  possuem  extintores,  alguns  com  vencimento  em
fevereiro  de  2016,  outros  com  vencimento  em  2018.  (…)  Quanto  à
Documentação que assegura a autenticidade da vida escolar dos alunos,
encontra-se em pastas individuais, organizadas por turma e arquivadas noa
secretaria  escolar  (…).  O  Colégio  possui  sala  para  o  Laboratório  de
Ciências, Física, Química e Biologia. 
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(…) Existe um espaço específico para a Biblioteca, que é amplo e arejado
(…).  O  acervo  bibliográfico  para  o  curso  em  questão  é  atualizado  e
suficiente  para  atender  os  alunos  do  Colégio  (…).  Laboratório  de
Informática Em uma sala ampla ficam os computadores Proinfo (…). Para a
prática de Educação Física há uma quadra poliesportiva e quadra ao ar
livre, ambas em boas condições de uso (…). Há rampa de acesso em todos
os  ambientes,  bebedouro  e  sanitário  adaptado  para  atender  as
necessidades especiais dos alunos com deficiências físicas. (…) A Vistoria
Periódica do Corpo de Bombeiros na Instituição de Ensino foi solicitada pela
direção  do  colégio  através  do  Processo:  3.1.01.15.0000804706-55,  em
resposta a solicitação da direção o Tenente (…) informou que o prazo para
vistoria depende da demanda de processos e disponibilidade de Bombeiros.
O Colégio participa do Programa Brigada Escolar – Defesa Civil na Escola
(…). A Vigilância Sanitária emitiu a licença sanitária em 02/03/15, vigente
até 31/12/2015. TERMOS DE CONVÊNIOS/ESTÁGIOS (…) 1. COPAGRA –
Cooperativa  Agroindustrial  do  Nordeste  Paranaense;  2.  FISK–Escola  de
Idiomas 3. COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO RIO PARANÁ
– PR/SP 4. AGROPECUÁRIA NOVA LONDRINA LTDA

Consta à fl.  190,  o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia do NRE de  Loanda, de  31/07/15, 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
1570/15 – CEF/SEED, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/SEED

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
250/15 – DET/SEED, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

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 de Curso.

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, recursos  pedagógicos e
materiais condizentes com a proposta pedagógica que atendem ao plano de curso,
de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.
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Sobre as justificativas da instituição de ensino,  do atraso no
envio da solicitação da renovação do reconhecimento do curso, há que se afirmar a
desconformidade com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, tendo em vista que o prazo
limite para o envio do pedido seria de 180 dias antes de 01/02/15, portanto, anterior
à paralisação dos professores.  Quanto às questões administrativas apresentadas,
também não justificam o atraso no pedido.

A instituição de ensino está vinculada ao Programa Brigadas
Escolares  -  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o  Certificado de
Conformidade.

Foi anexado ao processo à fl. 213 a justificativa da direção da
instituição de ensino sobre o atraso no envio do processo.

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,  carga  horária  de  1.000 horas,  30  vagas  por  turma,  período  mínimo  de
integralização do curso de 18 meses, regime de matrícula semestral, presencial, do
Colégio  Estadual  Ary  João  Dresch  –  Ensino  Fundamental,  Médio,  Normal  e
Profissional,  do município de  Nova Londrina, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, pelo prazo de 05 anos, a partir de 01/02/15 até 01/02/20, de acordo com as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR;

b)  à alteração do Plano de Curso, de acordo com o descrito
neste Parecer.

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 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)  atender o  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;

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

É o Parecer.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
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, 07 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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