
PROCESSO N° 1008/15            PROTOCOLO Nº 13.351.628-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 654/15             APROVADO EM 08/12/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  ÉRICO  VERÍSSIMO  -  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO, NORMAL E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: FAXINAL

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Administração  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,  integrado  ao
Ensino Médio.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1557/15 -
SUED/SEED, de 29/10/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de  Apucarana,  em  25/09/14,  do Colégio Estadual  Érico Veríssimo -  Ensino
Fundamental,  Médio,  Normal  e  Profissional,  que  solicita  a  renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Administração – Eixo Tecnológico:  Gestão e
Negócios, integrado ao Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Érico  Veríssimo  -  Ensino  Fundamental,
Médio,  Normal  e  Profissional, localizado  na  Avenida  Eugênio  Bastiani,  nº  663,
Centro, do município de Faxinal, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, obteve
o credenciamento para a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº
2936/13,  de  25/06/13,  pelo  prazo  de  05  (cinco) anos,  a  partir  de  19/07/13  até
19/07/18. 

O  Curso  Técnico  em  Administração  –  Área  Profissional:
Gestão,  integrado ao  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  625/06,  de  03/03/06  e obteve  o reconhecimento pela  Resolução
Secretarial nº 5007/08, de 30/10/08, de 30/10/08 até 30/10/13.

Consta  à  fl.  309 a justificativa  da  direção  da  instituição  de
ensino sobre o atraso no envio do processo de renovação de reconhecimento do
curso: 
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Vimos  justificar  junto  a  V.  Ex.ª  o  encaminhamento  tardio  do  Pedido  de
Renovação  do  Reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Administração
Integrado, na data prevista em atendimento a legislação, devido dificuldades
de obter documentos no prazo para anexar ao Protocolo, bem como outras
dificuldades de ordem administrativa.

1.2 Plano de Curso

O  Plano  do Curso  Técnico  em  Administração  -  Área
Profissional:  Gestão,  integrado ao  Ensino  Médio  foi  reconhecido  pelo  Parecer
CEE/CP nº  740/08, de 10/10/08 e adequado pelo Parecer  CEE/CEB nº  652/09, de
10/12/09, ficando inserido no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Matriz Curricular (fl. 302)
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Avaliação Interna (fl. 339)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 303)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  296/15,  de  20/08/15,  do  NRE  de  Apucarana,  integrada  pelos  técnicos
pedagógicos:  Rita  de  Cassia  Bento  e  Zélia  Souza  Santos  Vaz,  licenciadas  em
Letras;  Rosana  Henrique  E.  Castro,  licenciada  em  Pedagogia e  como  perita
Cristiane Costa  Moreira,  bacharel  em Administração,  após análise  documental  e
verificação in loco, manifesta parecer favorável à renovação do reconhecimento do
curso e informa no relatório circunstanciado:

(…)  Quanto  à  documentação do imóvel  constam:  Licença  Sanitária  com
vigência  até  29/07/2016  e  Relatório  de  Vistoria  nº  752073/2014,
acompanhado de Atestado de Conformidade, datado de 21 de agosto de
2015, atestando que a Instituição de Ensino cumpriu todas as exigências
previstas  (…).  A  documentação  dos  alunos  encontra-se  devidamente
arquivada  na  secretaria  (…).  A  Biblioteca é  ampla,  iluminada,  arejada,
possui 18 computadores (…) com acervo atualizado, condizente e suficiente
para atendimento à demanda do curso. O acervo específico para o Curso
Técnico  em Administração,  foi  adquirido  com  verba  do  Programa  Brasil
Profissionalizado.  (…)  O  Laboratório  de  Ciências,  Biologia,  Física  e
Química,  adequado  às  atividades  desenvolvidas.  É  amplo,  possui
iluminação, ventilação, materiais e equipamentos.  (…)  O Laboratório de
Informática  -  Proinfo  e  Paraná  Digital  é  amplo,  ventilado  e  iluminado,
possui 30 computadores com acesso à internet (…). Quanto aos aspectos
de  acessibilidade a  Instituição  possui  rampas  de  acesso,  banheiro
adaptado  e  as  portas  das  salas  estão  no  nível  dos  corredores.  (…)  O
Colégio  possui  01  quadra  poliesportiva (…).  Consta  com  materiais  e
equipamentos  tecnológicos  para  o  bom  desenvolvimento  das  atividades
propostas.  (…)  Articulação com o Setor Produtivo: a articulação com o
setor produtivo foi 

MK 3



PROCESSO N° 1008/15

celebrado  entre  as  empresas:  Cryfer  Indústria  do  Vestuário  Ltda  (…)
Cantinho do Coração Comércio Varejista de Bijouterias e Artesanato (…).

Consta à fl.  324,  o  Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia do NRE de Apucarana, de 28/08/15, 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
1605/15 – CEF/SEED, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/SEED

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
241/15 – 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, integrado ao
Ensino Médio,  do  Colégio Estadual Érico Veríssimo – Ensino Fundamental, Médio,
Normal e Profissional, do município de Faxinal.

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

A instituição de ensino possui o  Certificado de Conformidade
referente ao Programa Brigadas Escolares - Defesa Civil na Escola.

Foram apensados ao processo o quadro de alunos do relatório
da avaliação interna e a cópia do e-mail com a indicação da coordenação do curso
(fls. 339 e 400).

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Administração – Eixo Tecnológico:  Gestão e
Negócios, integrado ao Ensino Médio, regime de matrícula anual, carga horária de
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3.333 horas,  40 vagas  por  turma,  período  mínimo  de
integralização do curso de 04 anos, presencial, do Colégio Estadual Érico Veríssimo
-  Ensino  Fundamental,  Médio,  Normal  e  Profissional,  do  município  de  Faxinal,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná,  pelo prazo de 05 (cinco)  anos,  de
30/10/13  até  30/10/18,  de  acordo  com  as  Deliberações  nº 03/13  e  nº  05/13  –
CEE/PR.

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.

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;

b)  atender  o  contido na  Deliberação nº  03/13  –  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.

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, 08 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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