
PROCESSO N° 206/15                                     PROTOCOLO Nº 11.471.161-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 93/15 APROVADO EM  15/04/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  EVANGÉLICO  MARTIN  LUTHER  –  EDUCAÇÃO 
INFANTIL,  ENSINO  FUNDAMENTAL,  MÉDIO  E 
PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ASSUNTO:  Pedido  de  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em Vendas  –  Eixo 
Tecnológico: Gestão e Negócios, concomitante e/ou subsequente ao 
Ensino  Médio,  para  fins  de  cessação  e  convalidação  dos  atos 
escolares  praticados  antes  da  publicação  do  ato  autorizatório,  de 
30/03/11  até  27/05/11  e  por  Matriz  Curricular  aplicada  de  forma 
divergente  à  autorizada,  para  regularização  da  vida  escolar  dos 
alunos. 

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI 

I – RELATÓRIO

1.Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 284/15 - 
SUED/SEED, de 30/03/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado 
no  NRE de  Toledo,  em 19/06/12,  de  interesse  do  Colégio  Evangélico  Martin 
Luther  –  Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional,  do 
município de Marechal Cândido Rondon, mantido pela ASSEAMAL – Associação 
Educacional  e  Assistencial  Martin  Luther  que,  por  sua  direção,  solicita  o 
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em Vendas  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e 
Negócios, concomitante  e/ou  subsequente  ao  Ensino  Médio,  para  fins  de 
cessação e convalidação dos atos escolares praticados antes da publicação do 
ato autorizatório e por Matriz Curricular aplicada de forma divergente à autorizada, 
de  30/03/11  até  27/05/11,  para  regularização  da  vida  escolar  dos  alunos, 
apresentando à fl. 414, a seguinte justificativa:

(…) justificamos o pedido de Cessação, tendo em vista que, mesmo não 
ocupando o cargo de Diretor da Instituição no momento da autorização e 
oferta do curso, após assumir a função fui informado pelos técnicos dos 
Setores de Educação e Trabalho e Documentação Escolar  do Núcleo 
Regional de Educação de Toledo a respeito de problemas no registro e 
cumprimento  da  Matriz  Curricular,  justificando  assim  o  referido 
requerimento  para  que  possamos  salvaguardar  os  direitos  de  nossos 
alunos.
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A  instituição  de  ensino  foi  credenciada  para  a  oferta  da 
Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 141/13, de 14/01/13, a partir da 
publicação em DOE, de 28/01/13 até 28/01/18. 

O Curso Técnico em Vendas – Eixo Tecnológico: Gestão e 
Negócios, concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio, embora tenha sido 
autorizado a funcionar pela Resolução Secretarial nº 1283/11, de 29/03/11, pelo 
prazo de 03 semestres, publicada em DOE em 27/05/11, a partir da data de sua 
publicação, foi ofertado a partir de 30/03/11.

A  Coordenação  de  Documentação  Escolar/SEED, 
atendendo  ao  Parecer  CEE/CEB nº  65/11,  apresenta  os  Relatórios  Finais  do 
curso em pauta e informa que estão de acordo com a Matriz Curricular aprovada 
com base no Parecer CEE/CEB nº 49/11, de 09/02/11.

1.1 Dados Gerais do Curso (fl. 11)

Curso: Técnico em Vendas
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Carga  horária:  800  horas,  mais  100  horas  de  Estágio 
Profissional Supervisionado, totalizando 900 horas
Regime  de  funcionamento:  de  2ª  a  6ª  feira,  no  período 
noturno
Regime de matrícula: modular
Período de integralização do curso: mínimo de 03 semestres 
e o máximo de 05 anos
Requisitos de acesso: estar cursando o Ensino Médio ou tê 
– lo concluído
Número de vagas: 40 por turma
Modalidade  de  oferta:  presencial,  concomitante  e/ou 
subsequente ao Ensino Médio 

1.2 Perfil Profissional de Conclusão de Curso (fl. 12) 

Estuda os produtos e serviços da empresa, caracteriza o tipo  de clientes 
e  recolhe  informações  sobre  a  concorrência  e  o  mercado   em geral. 
Prepara  ações  de  venda.  Promove  e  efetua  a  venda  de  produtos  e 
serviços junto aos clientes, bem como a organização do ambiente de 
venda. Promove serviço de apoio ao cliente, fidelização e atendimento 
pós-venda. Organiza e gerencia os arquivos dos clientes. Colabora na 
captação de novos clientes. 
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1.3 Matriz Curricular (fl. 399)
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1.4 Certificação (fl. 14)

O aluno ao concluir integralmente:
Módulo I – Certificado de Assistente de Vendas
Módulo II – Certificado de Gestor de Vendas

Para os concluintes dos módulos de Curso Técnico em Vendas, sem a 
devida conclusão do Ensino Médio, é expedido o seguinte certificado: 
Certificado de Qualificação Profissional em Vendas

O aluno que concluir os módulos previstos, o estágio supervisionado, ter 
concluído o ensino médio e sua devida comprovação, será expedido o 
diploma: Diploma de Técnico em Vendas

1.5 Articulação com o Setor Produtivo

A instituição de ensino mantém convênios com:

–Associação  Comercial,  Industrial  e  Agropecuária  de 
Marechal Cândido Rondon - ACIMACAR

–Ultra Informática Ltda
–Evolusoft Sistemas Ltda
–Center Calçados Ltda
–Edi Luiz Von Muhlen
–Universo Comércio de Computadores Ltda
–Extra Calçados Ltda
–SIGHA Equipamentos e Serviços de Informática Ltda - ME

Os termos de convênio estão anexados às fls. 230 a 262.

1.6 Relatório de Autoavaliação do Curso (fl. 418) 

1.7 Coordenação de Curso (fl. 273)

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO

Jailson Ricardo Marques Gonsalves Administração Coordenação de Curso 
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1.8 Comissão de Verificação (fls. 389 e 406)

As  Comissões  de  Verificação  constituídas  pelos  Atos 
Administrativos nº 334/13, de 18/10/13 e nº 139/14, de 31/07/14, NRE de Toledo, 
integradas  pelos  técnicos  pedagógicos:  Andréia  Soares  Fritsche  de  Souza, 
licenciada  em  Letras;  Cleber  Ferreira  de  Almeida,  bacharel  e  licenciado  em 
Filosofia; Claudete Pietro Louvera Hirana, bacharel em Ciências Contábeis; Elise 
Martins,  bacharel  em  Direito;  Maristela  Mileski,  tecnóloga  em  Secretariado; 
Rosimery Favareto Gugel, bacharel em Secretariado Executivo e Claudete Miola 
de  Castro,  licenciada  em  Pedagogia  emitiu  laudo  técnico  favorável  ao 
reconhecimento  do  curso,  para  fins  de  cessação  e  convalidação  dos  atos 
escolares praticados antes da publicação do ato autorizatório, para regularização 
da vida escolar dos alunos.

O Relatório da Comissão de Verificação Especial apresenta 
as seguintes informações:

(…)  As  citadas  irregularidades  dizem  respeito  a  execução  da  Matriz 
Curricular  de  forma  divergente  da  aprovada,  da  não  comprovação 
documental  do  Estágio  Supervisionado  e  ao  processo  de  registro  e 
arquivamento  de documentos  escolares,  entre  eles.  Livro  Registro  de 
Classe,  Ficha  Individual,  Pasta  Individual  do  aluno,  Histórico  Escolar, 
Relatório Final. 
(…)  A  operacionalização  da  Matriz  Curricular  deu–se  de  forma 
divergente  da  aprovada  desde  o  início.  Ao  invés  da  oferta  modular 
ocorreu  oferta  por  semestre  onde  não  foi  obedecida  a  ordem  das 
disciplinas dos módulos. 
(…) observou–se que nas pastas individuais faltavam documentos, tais 
como,  histórico  escolar  de  conclusão  do  Ensino  Fundamental  e/ou 
Ensino Médio; cópia da certidão de nascimento; documentos referente 
ao estágio supervisionado e o seguro. Também, não havia uma pasta 
individual para cada aluno, sendo que os documentos estavam todos em 
uma única pasta.
As fichas individuais não haviam sido emitidas. Foi utilizada uma planilha 
elaborada  pelo  estabelecimento,  não  aprovada  da  Coordenação  de 
Documentação Escolar (CDE). Tal planilha não contém todos os dados 
referentes  a  operacionalização  da  Matriz  Curricular,  os  quais  são 
necessários para comprovação do cumprimento do currículo escolar, tais 
como,  data  de  início  e  término  de  cada  período  letivo  (semestre), 
percentual  de  frequência,  indicação  de  turma,  registro  de  notas  por 
bimestre, sistema de avaliação. 
(…) Nos livros registros de classe, de forma geral,  foram encontradas 
rasuras nas notas e frequência, falta de assinatura do Pedagogo e do 
Professor. Vários LRC não identificavam o docente, e, muitos não tem 
registro do resultado final.
(…) Estágio Supervisionado
Não  foi  localizado  o  Livro  Registro  de  Classe.  Existem  somente 
anotações  informais  (planilha  digitada).  Foram  apresentados  os 
seguintes documentos: Ficha com registro da avaliação do supervisor de 
estágio na empresa, na qual não constam informações como: nome da 
empresa, horas cumpridas. Informam que a ficha incompleta 
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justifica – se pelas informações contidas no “Termo de Compromisso” 
(modelo do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE) firmado com 
a empresa, isto é, que para a escola aqueles dados seriam suficientes.
(…) Segundo o Coordenador do curso, a Banca de Avaliação do Estágio 
foi  realizada,  conforme  previsto  no  Plano  de  Estágio,  porém  não  foi 
lavrada Ata da mesma, logo, não há registro oficial (ata ou Registro de 
classe) da médio final dos alunos (...).

Conclusão da Comissão de Verificação
(…) tendo em vista o que se encontrou na documentação escolar dos 
alunos  e  nos  registros  das  atividades  pedagógicas/aulas  realizadas 
(Livros  Registro  de  Classe,  Atas  do  Conselho  de  Classe)  não  se 
aconselha o prosseguimento da oferta, já que a instituição não atende o 
disposto na legislação vigente. 
Em nenhum momento esta comissão questiona o trabalho efetivado em 
sala de aula no curso, no entanto, este não pode ser comprovado tendo 
em vista as falhas de registro e arquivamento.
Outra questão relevante  foi  a implementação da matriz  curricular  que 
não se deu de forma prevista, ou seja, modularmente, e sim de forma 
semestral.
O fato de não haver Registros oficiais, por parte do colégio, da prática de 
estágio supervisionado é outro agravante. É interessante fazer constar 
que  as  empresas  em  que  os  alunos  fizeram  o  estágio  assinaram  e 
entregaram os Termos de Cooperação Técnica (…) (fls. 397 a 407).

1.9 Parecer DET/SEED (fls. 448 e 449)

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 28/15 
–  DET/SEED,  encaminha  ao  CEE/PR  o  processo  para  o  reconhecimento  do 
curso.

2. Mérito

Trata - se do pedido de reconhecimento do Curso Técnico 
em  Vendas  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,  concomitante  e/ou 
subsequente ao Ensino Médio, para fins de cessação e convalidação dos atos 
escolares  praticados  antes  da  publicação  do  ato  autorizatório  e  por  Matriz 
Curricular aplicada de forma divergente à autorizada.

Da  análise  do  processo  constata-se  que  os  docentes 
possuem habilitação de acordo com as disciplinas indicadas.

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”.
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A  Comissão  de  Verificação  relata  às  fl.  406,  que  a 
instituição  de  ensino  possui  estrutura  adequada  e  biblioteca  para  atender  a 
demanda do curso. Entretanto, a documentação dos alunos e os registros das 
atividades escolares não estão de acordo com a legislação vigente. A Comissão 
informa ainda, que em nenhum momento questionou o trabalho docente em sala 
de  aula,  porém,  não  foi  possível  comprovar  os  registros  do  cumprimento  na 
íntegra da carga horária das disciplinas e do Estágio Profissional Supervisionado 
constantes da Matriz Curricular aprovada no Plano do Curso, informa também, 
que a Matriz Curricular cumprida durante o curso foi na forma semestral e não na 
forma modular como consta da organização do curso, portanto, não aconselha a 
continuidade do curso em pauta. 

Por outro lado, embora a Comissão de Verificação Especial 
tenha  apontado  irregularidade  no  andamento  do  curso,  a  Coordenação  de 
Documentação  Escolar/SEED informa  à  fl.  423,  que  os  Relatórios  Finais  e  a 
Matriz  Curricular  estão  de  acordo  com o  estabelecido  no  Parecer  nº  49/11  – 
CEE/CEB, de autorização do curso (fls. 11 a 17).

A Comissão informa ainda à fl.  406, que as aulas tiveram 
início  em 05/04/11,  porém,  de  acordo  com os  registros  nos  Relatórios  Finais 
constantes às fls. 415 a 417, as aulas iniciaram em 30/03/11.

 
II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento do Curso Técnico em Vendas – Eixo 
Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,  concomitante  e/ou  subsequente  ao  Ensino 
Médio, regime de matrícula modular, carga horária de 800 horas, mais 100 horas 
de  Estágio  Profissional  Supervisionado,  totalizando  900  horas,  presencial,  40 
vagas por turma, período mínimo de integralização do curso de 03 semestres, do 
Colégio Evangélico Martin Luther – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio 
e  Profissional,  do município  de  Marechal  Cândido  Rondon,  mantido  pela 
ASSEAMAL  –  Associação  Educacional  e  Assistencial  Martin  Luther,  desde 
27/05/11, exclusivamente para fins de cessação;

b) à  convalidação dos atos escolares praticados antes da 
publicação do ato autorizatório, de 30/03/11 até 27/05/11 e por Matriz Curricular 
aplicada de forma divergente à autorizada, para regularização da vida escolar dos 
alunos listados nos Relatórios Finais às fls. 415 a 417. 
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A instituição de ensino deverá tomar as devidas providências 
quanto ao registro on line no SISTEC – Sistema de Informação e Supervisão de 
Educação Profissional e Tecnológica para o curso.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação 
para a expedição do ato de reconhecimento do curso, para fins de cessação o 
qual  deverá,  também,  convalidar os atos escolares praticados de 30/03/11 até 
27/05/11 e por Matriz Curricular aplicada de forma divergente à autorizada, para 
regularização da vida escolar dos alunos; 

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

Determina  –  se  à  SEED  verificação  da  documentação 
escolar  da totalidade dos cursos/alunos da referida instituição de ensino,  com 
apresentação de relatório circunstanciado a este CEE/PR, no prazo de 120 dias.

É o Parecer.

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

                     

    Curitiba, 15 de abril de  2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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