
PROCESSO N° 1127/15                      PROTOCOLO Nº 13.785.250-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 08/16                   APROVADO EM 15/02/16

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

INTERESSADO: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
FAZENDA RIO GRANDE EROTIDES ANGELO NICHELE

MUNICÍPIO: FAZENDA RIO GRANDE

ASSUNTO: Pedido de autorização para funcionamento do Curso Técnico em
Logística – Eixo Tecnológico:  Gestão e Negócios,  integrado ao
Ensino Médio.

RELATOR:  PAULO AFONSO SCHMIDT

I – RELATÓRIO
      
      
      1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1742/15
-SUED/SEED,  de  18/11/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE de Área Metropolitana Sul, em 25/09/15, de interesse do
Centro Estadual de Educação Profissional de Fazenda Rio Grande Erotides
Angelo Nichele, do município de Fazenda Rio Grande, mantido pelo Governo
do  Estado  do  Paraná  que,  por  sua  direção,  solicita  a  autorização  para
funcionamento do Curso Técnico em Logística  – Eixo Tecnológico:  Gestão e
Negócios, integrado ao Ensino Médio.

 1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro Estadual de Educação Profissional de Fazenda
Rio  Grande  Erotides  Angelo  Nichele,  localizado  na  Rua  Pinhão,  nº  1172,
esquina com a Rua Xingu – Bairro Iguaçu, município de Fazenda Rio Grande é
mantido pelo Governo do Estado do Paraná. 

A  instituição  de  ensino  obteve  o  credenciamento  para
oferta  de  cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio,   pela
Resolução Secretarial nº 862/14, de 13/02/14, pelo prazo de 05 anos, a partir
da publicação em DOE, de 06/03/14 até 06/03/19.
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1.2 Plano de Curso (fl. 167)

 Dados Gerais do Curso 

Curso: Técnico em Logística
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Carga horária: 3.333 horas
Regime de funcionamento: 2ª a 6ª feira, períodos manhã e
tarde 
Regime de matrícula: anual
Número de vagas: 40 vagas por turma
Período de integralização do curso: mínimo de 04 anos
Requisito de acesso: conclusão do Ensino Fundamental
Modalidade  de  oferta:  presencial,  integrado  ao  Ensino
Médio

 Perfil Profissional (fl. 149)

O Técnico em Logística domina conteúdos e processos relevantes do
conhecimento científico, tecnológico, social e cultural, utilizando suas
diferentes linguagens, o que lhe confere autonomia intelectual e moral
para  acompanhar  as  mudanças,  de  forma  a  intervir  no  mundo  do
trabalho, orientado por valores éticos que dão suporte à convivência
democrática.  Tem  competência  profissional  para  realizar  os
procedimentos de planejamento,  organização e controle da logística
do transporte e armazenagem, atendendo as exigências legais e seus
procedimentos  normatizadores.  Executa  e  agenda  programa,
manutenção  de  máquinas  e  equipamentos,  compras,  recebimento,
armazenagem, movimentação, expedição e distribuição de materiais e
produtos. Colabora na gestão de estoques.  Presta atendimento aos
clientes.  Implementa  os  procedimentos  de  qualidade,  segurança  e
higiene do trabalho no sistema logístico.

Certificação

O aluno ao concluir o curso, de acordo com a organização curricular
aprovada, receberá o diploma de Técnico em Logística.
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Matriz Curricular (fl.182)
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1.3 Comissão de Verificação (fl. 150)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº  269/15,  de  28/10/15,  do  NRE da  Área  Metropolitana  Sul,
integrada  pelos  técnicos  pedagógicos:  Alexandra  Silva,  bacharel  em
Administração; Eliane Lúcia Z. Cortes, licenciada em Pedagogia; Rosana Maria
Boza, licenciada em Secretariado Executivo e como perito André Augusto Bruel
Maurer,  tecnólogo em Logística, após análise documental e verificação in loco,
informa:

(…) A direção justifica a proposta do Curso Técnico em Logística, uma
vez que oferece oportunidade de trabalho em diversas áreas, tanto em
empresas industriais como em comerciais de pequeno, médio e grande
porte. Hoje o mercado de trabalho carece de profissionais capazes de
conciliar  o  conhecimento  das  ferramentas  técnicas  com a  visão  de
negócios
(…)  A  instituição  de  ensino  dispõe  de  materiais  pedagógicos  e
tecnológicos para o desenvolvimento das atividades escolares.
(…)  Possui  laboratórios  de  Física,  Química  e  Biologia,  Matemática,
Línguas,  porém,  aguardando  o  recebimento  de  materiais  e
equipamentos  do  Programa  Brasil  Profissionalizado,  Eletrotécnico/
Eletroeletrônica,  Eletromecânica/Mecatrônica,  Eletrônica  Sala  de
Apoio, Edificações e Informática equipado com 20 computadores.
(…) A biblioteca conta com acervo específico para o curso.
(…)  O corpo  docente  está  habilitado  de  acordo  com as  disciplinas
indicadas.
(…) Mantém convênios com FAZ RH – Empregos e Estágios;  J.  A.
Munaro  Construtora  e  Incorporadora  Ltda;  Leblon  Transporte  de
Passageiros Ltda.
(…) A instituição de ensino  não possui o Laudo da Vigilância Sanitária;
Apenas  o  relatório  de  inspeção  sanitária  emitido  pela  Secretaria
Municipal  de  Saúde  –  Seção  de  Vigilância  Sanitária,  datada  em
06/07/15,  estipulando  um  prazo  de  60  dias  para  as  devidas
adequações; contudo a direção informou que a vigilância somente fará
nova vistoria após a regularização da energia elétrica que após uma
forte  chuva  ocasionou  a  queima  do  transformador  e  tramita  na
SEED/PR a solicitação para compra de um novo transformador. Aderiu
ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola e está no
aguardo Certificado de Conformidade.

 Consta  à  fl.  160, o  Termo de Responsabilidade exarado
pelo NRE da Área Metropolitana Sul, de 30/10/15, 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.

CM - IK 4



PROCESSO N° 1127/15

1.4 Parecer CEF/SEED

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
1789/15-CEF/SEED,  manifesta  parecer  favorável  à  autorização  para
funcionamento do curso.

 1.5 Parecer DET/SEED

Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 324/15
–DET/SEED,  encaminha  o  processo  ao  CEE/PR  para  autorização  de
funcionamento do curso.

2. Mérito

 Trata-se do pedido de autorização para funcionamento do
Curso Técnico em Logística – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, integrado
ao Ensino Médio.

 De acordo com o relatório circunstanciado da Comissão de
Verificação,  a  instituição  de  ensino  apresenta  condições  de  infraestrutura
adequada, recursos humanos materiais, pedagógicos e tecnológicos, portanto,
atende aos quesitos legais para a oferta do curso. 

Foi  apensada  ao  processo  a  fl.  182,  constando  Matriz
Curricular.

II – VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  autorização  para
funcionamento do Curso Técnico em Logística – Eixo Tecnológico:  Gestão e
Negócios, integrado ao Ensino Médio, a partir da data de publicação do ato
autorizatório,  pelo prazo de 03 anos,  carga horária  3.333 horas,  regime de
matrícula anual, período mínimo de integralização do curso de 04 anos letivos,
35 vagas por turma, presencial, do Centro Estadual de Educação Profissional
de Fazenda Rio Grande Erotides Angelo Nichele, do município de Fazenda Rio
Grande,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  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,
especialmente  ao  Certificado  de  Conformidade  do  Corpo  de  Bombeiros  e
Licença Sanitária.
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Recomendamos  à  mantenedora  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;

b)  incorporar  os  procedimentos  didático-pedagógicos
apresentados no Plano de Curso ao Regimento Escolar.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato autorizatório do curso;

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, 15 de fevereiro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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