
PROCESSO N° 1068/15                              PROTOCOLO Nº 13.673.767-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 716/15   APROVADO EM 10/12/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR MAILON MEDEIROS  –
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO: BANDEIRANTES

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Secretariado – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente
ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo
Parecer CEE/CEMEP nº 295/13, de 06/08/13.

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA 

I – RELATÓRIO

Histórico

 A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1719/15 - SUED/SEED, de 13/11/15, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado  no  NRE  de  Cornélio  Procópio,  em  03/07/15,  de  interesse  do
Colégio Estadual  Professor Mailon Medeiros – Ensino Fundamental, Médio e
Profissional,  do  município  de  Bandeirantes,  que  solicita  a renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Secretariado – Eixo Tecnológico: Gestão
e Negócios, subsequente ao Ensino Médio  e  a alteração do Plano de Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 295/13, de 06/08/13.
                         

A instituição de ensino,  localizada na Rua São Paulo, nº
2394,  do  município  de  Bandeirantes,  mantida  pelo  Governo  do  Estado  do
Paraná,  obteve  o  credenciamento  para  ofertar  a  Educação  Básica  pela
Resolução Secretarial  nº  1842/14, de  08/04/14, pelo prazo de cinco anos, a
partir da publicação em DOE, de 28/04/14 a 28/04/19.

O  Curso  Técnico  em  Secretariado  – Eixo  Tecnológico:
Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio, obteve o reconhecimento
do curso, pela Resolução Secretarial nº  5657/13, de  04/12/13, pelo prazo de
cinco anos, a partir de 08/02/10 a 08/02/15.

A Direção justifica o atraso na solicitação de renovação do
reconhecimento do curso:

(…) Devido à transição de um ano atípico como o ano de 2015, em
consequência  da  paralisação  dos  professores,  pedagogos  e
funcionários da rede estadual de ensino em vista da necessidade do 
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momento, o colégio não conseguiu elaborar o processo de solicitação
da renovação do reconhecimento do referido curso em tempo hábil.
(fl.311)

1.1 Plano de Curso

O  Plano  de  Curso  Técnico  em  Secretariado  –  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios,  subsequente ao Ensino Médio foi aprovado
pelo Parecer CEE/CEMEP nº 295/13, de 06/08/13. (fl.270)

Proposta de Alteração

Dados Gerais do Curso

Período de Integralização do Curso:

De: Mínimo de um ano e máximo de cinco anos

Para:  Mínimo de  02  semestres  letivos  e  máximo  de  10
semestres letivos

Matriz Curricular
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Relatório de Avaliação Interna do Curso 
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A instituição de ensino justifica a evasão escolar:

Justificamos a evasão ocorrida pelas seguintes causas:

Ingresso na faculdade, dificuldade de conciliação do horário do curso
com o trabalho, não se identificou com o curso, problemas de saúde,
falta  de  recursos  financeiros,  dificuldade  de  relacionamento
interpessoal, mudança de endereço e dificuldade de transporte.

(…) a equipe pedagógica tem buscado formas para minimizar essas
ocorrências, através das seguintes ações:

Resgatar  o  aluno  evadido,  acompanhamento  da  assiduidade,
desempenho  dos  alunos,  palestras  relacionadas  ao  curso  ofertado,
motivacionais, …. depoimentos de alunos egressos sobre a evolução
profissional a partir do curso. (fl.304)
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1.2 Comissão de Verificação

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 83/15, de 14/08/15, do NRE de Cornélio Procópio, integrada
pelos  técnicos  pedagógicos:  Áurea  Rodrigues  Ramalho,  licenciada  em
Pedagogia,  Maria  Goretti  Alves  de  Souza, licenciada  em  Ciências,  Tânia
Aparecida  dos  Reis  Closs, bacharel  em Ciências  Contábeis  e  como  perito
Juvenil  Teixeira  da  Silva,  bacharel  em  Administração  de  Empresas,  emitiu
laudo técnico favorável à renovação do reconhecimento do curso e informou:

Utilização do laboratório de Informática: o espaço destinado para as
atividades tecnológicas são adequadas.  (...) possui 03 laboratórios de
Informática, com bom funcionamento... o Colégio tem um funcionário
que administra as contas do usuário do PRD, estabelece contato com o
CRTE, mantém sigilo da senha do PRD e garante a manutenção do
rack.  Tem  um  professor  com Suporte  Técnico  para  atender  aos
laboratórios... (…) Os softwares e materiais disponíveis são adequados
ao  curso  proposto,  porém,  faltam  mais  recursos  materiais.  (…)  o
espaço para a biblioteca é adequado... com acervo específico recebido
do MEC e de outros órgãos... ginásio coberto... laboratório de Ciências,
Química,  e  Biologia...  as  aulas  práticas  são  desenvolvidas  no
laboratório... (…) professores habilitados na área específica do curso...
(…) Licença Sanitária com validade até outubro de 2015... Não tem o
Certificado de Conformidade e necessita de regularizações de algumas
pendências,  conforme  consta  no  relatório  de  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiros.

Consta  à fl.  267, o Termo de Responsabilidade exarado
pelo  NRE  de  Cornélio  Procópio,  de  22/08/15,  que  ratifica  as  informações
contidas  no  relatório  circunstanciado  e  compromete-se  a  zelar  pelo
cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais atos
normativos vigentes no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

1.3 Parecer Técnico CEF/SEED

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer nº 1783/15, de 13/11/15,  manifesta-se favoravelmente à renovação do
reconhecimento do curso.

1.4 Parecer DET/SEED

O Departamento de Educação e Trabalho pelo Parecer nº
312/15,  de  6/11/15,  encaminha  ao  CEE/PR  o  processo  de  renovação  do
reconhecimento do curso.
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2. Mérito

Trata-se  do pedido de renovação do reconhecimento  do
Curso  Técnico  em  Secretariado –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo
Parecer CEE/CEMEP nº 295/13, de 06/08/13. 

Da análise do processo e com base nas informações do
relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  constata-se  que  a
instituição de ensino apresenta infraestrutura, recursos humanos habilitados e
recursos pedagógicos que atendem  ao Plano de Curso, em cumprimento às
Deliberações deste Conselho.

O  Laudo  da  Vigilância  Sanitária  expirou  em  outubro  de
2015, durante a tramitação do processo.

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

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto  somos  favoráveis à  renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Secretariado – Eixo Tecnológico: Gestão
e Negócios,  subsequente  ao Ensino Médio,  regime de matrícula  semestral,
carga horária de 833 horas, período mínimo de integralização do curso de um
ano,  35 vagas por  turma, presencial,  do Colégio Estadual  Professor  Mailon
Medeiros  –  Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional,  do  município  de
Bandeirantes, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de cinco
anos, a partir de 08/02/15 a 08/02/20, 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,  com
destaque  para  a  obtenção  do  Certificado  de  Conformidade  do  Corpo  de
Bombeiros e a renovação do Laudo da Vigilância Sanitária.

Recomenda-se  que  a  formação  pedagógica  da
coordenação e dos docentes 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 ao contido nas Deliberações nº 03/13 e 05/13 –
CEE/PR,  respeitando  o  devido  cumprimento  das  normas  e  prazos
estabelecidas quando da nova 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.

Sandra Teresinha da Silva
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, 10 de dezembro de 2015.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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