
PROCESSO N° 1167/15                             PROTOCOLO Nº 13.396.927-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 100/16  APROVADO EM 15/03/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR PAULO ALBERTO
TOMAZINHO –  ENSINO  FUNDAMENTAL,  MÉDIO  E
PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO: UMUARAMA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Química – Eixo Tecnológico: Produção Industrial, subsequente ao
Ensino Médio  e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo
Parecer CEE/CEB nº 300/12, de 08/05/12.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI 

I – RELATÓRIO

1. Histórico

 A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1809/15-SUED/SEED, de 24/11/15, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado  no  NRE de  Umuarama,  em  04/11/14,  de  interesse  do  Colégio
Estadual  Professor Paulo Alberto Tomazinho – Ensino Fundamental, Médio e
Profissional,  do  município  de  Umuarama,  que  solicita  a renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Química – Eixo Tecnológico: Produção
Industrial, subsequente ao Ensino Médio  e de alteração do Plano de Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 300/12, de 08/05/12.

1.1 Da Instituição de Ensino
                         

O  Colégio  Estadual  Professor  Paulo  Alberto  Tomazinho,
localizado  na  Rua  Ministro  Oliveira  Salazar,  nº  4455,  do  município  de
Umuarama,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  obteve  o
credenciamento para ofertar a Educação Básica, pela Resolução Secretarial nº
1758/12, de 20/03/12, pelo prazo de cinco anos, a partir da data da publicação
em DOE, de 13/04/12 a 13/04/17.

O  Curso  Técnico  em  Química  –  Eixo  Tecnológico:
Produção Industrial, subsequente ao Ensino Médio, obteve o reconhecimento
do curso, pela Resolução Secretarial nº  3257/12, de  28/05/12,  pelo prazo de
cinco anos, a partir do início do ano de 2010 até o final do ano de 2014.
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A Direção justificou o atraso na solicitação de renovação do
reconhecimento do curso: 

(…) em decorrência de algumas situações imprevistas... a demora para
conseguir o laudo do Corpo de Bombeiros e organização da Brigada
Escolar e também a mudança do modelo de processos. (…)  demora
para  realização  de  curso  para  formação  de  novos  brigadistas...  O
colégio  foi  orientado  que  sem a  documentação  completa  não  seria
possível protocolar a solicitação de renovação... foi identificado... que a
SEED havia formulado novos modelos para realização dos processos...
o  estabelecimento  de  ensino  não  tinha  conhecimento  sobre  essas
mudanças...  Buscamos  através  da  nossa  equipe  primar  pelo  bom
desempenho  de  todos  e  buscar  as  qualificações  necessárias  para
tornar nosso colégio um ambiente produtivo... Estando cientes de que
os  atrasos...  podem  acarretar  prejuízos  à  vida  escolar  de  nossos
alunos,  que são nossa prioridade,  pedimos que esse Processo seja
aprovado,  para  que  possamos  continuar  a  manter  o  padrão  de
excelência  esperado  e  conquistado  pelas  escolas  públicas
paranaenses. (fl.358) 

1.2 Plano de Curso

O Plano do Curso Técnico em Química – Eixo Tecnológico:
Controle e  Processos Industriais, subsequente ao Ensino Médio foi aprovado
pelo  Parecer  CEE/CEB nº  300/12,  de  08/05/12  e  adequado  pelo  Parecer
CEE/CEMEP nº 659/15, de 08/12/15, ficando inserido no Eixo -Tecnológico:
Produção Industrial.
       

Proposta de Alteração

Dados Gerais do Curso

Período de Integralização do Curso:

De: mínimo 02 anos e máximo 05 anos 

Para: mínimo 04 semestres letivos e máximo 10 semestres
letivos 
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Matriz Curricular (fl.329)
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Matriz Curricular (fl.330)

Aprovada  pelo  Parecer  CEE/CEMEP  nº  814/14,  de
05/11/14,  que  alterou  as  Matrizes  Curriculares  dos  Cursos  Técnicos  que
possuem Estágio Profissional Supervisionado obrigatório, ofertados pela Rede
Estadual de Educação, para implantação no início do ano de 2015.
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Matriz Curricular (fl.331)
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Avaliação Interna do Curso (fl.333 à 335)
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Justificativa  da  direção  devido  ao  número  de  alunos
desistentes:

Vimos através deste justificar o número de matrículas do relatório de
avaliação  interna.  O número  de  alunos  que  foi  informado  em cada
semestre corresponde a todas as matrículas confirmadas pelo aluno,
mas, no campo desistente estão somados os alunos que foram dados
como “sem frequência”. Justifica-se pelo fato que muitos alunos fazem
matrícula no início do semestre, em vários cursos, e também realizam
provas/vestibulares sem ter a certeza de que frequentarão. Assim, após
os resultados, muitos, apesar de efetivarem a matrícula... acabam por
desistir do curso. Outro fator se dá por conta que temos alunos adultos
que estão a algum tempo fora das salas de aula... e  apesar de todo
esforço da equipe em resgatar estes alunos muitos desistem do curso.
(fl.336)

1.3 Comissão de Verificação (fl.270)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 309/15, de 19/10/15, do NRE de Umuarama, integrada pelos
técnicos pedagógicos:  Edina Pereira Vry, licenciada em Ciências/Matemática,
Lucimara Bertinotti,  licenciada em Matemática, Laércio Scanavacca, graduado
em Administração de Empresas e como perito Alberto Zimmermann, Mestre em
Química, emitiu  laudo técnico favorável  a renovação do reconhecimento do
curso, a alteração do Plano de Curso e informou:

… Após o reconhecimento do curso... a instituição fez reformas nos
sanitários,  na  cozinha,  nas  carteiras,  no  ginásio  de  esportes,  no
laboratório, pintura no prédio, reparos no teto e instalações elétricas,
colocação de piso e tapetes emborrachados antiderrapantes, aquisição
de  mesa  para  refeição,  cobertura  dos  blocos,  instalação  de  novo
laboratório de Química, aquisição de armários e equipamentos para o
laboratório...  (…)  Para  a  biblioteca  foram  adquiridas  cadeiras...
estantes de aço... houve ainda melhorias no acervo bibliográfico com
novas  aquisições...  sala  de  Informática  com laboratórios  do  Paraná
Digital e  do  PROINFO,  bem organizado...  A  instituição  atende  aos
aspectos relacionados a acessibilidade... Os termos de estágios foram
firmados com as empresas: Laticínios Latco Ltda... Rahal – ME... Costa
Bionergia Ltda... Vitalle  Manipulação... O Termo de Conformidade foi
emitido  em  01/10/15...  Vigilância  Sanitária...  válida  até  31/03/16.
(fl.301)

Consta à fl.  319, o  Termo de Responsabilidade exarado
pelo NRE de Umuarama, de 26/10/15, 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.
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1.4 Parecer Técnico CEF/SEED (fl.354)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer nº 1901/15, de 24/11/15, manifesta-se favoravelmente à renovação do
reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/SEED (fl.349)

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
377/15,  de  23/11/15,  encaminha  ao  CEE/PR o  processo  de  renovação  do
reconhecimento do curso e de alteração do Plano de Curso.

2. Mérito

Trata-se  do pedido de renovação do reconhecimento  do
Curso  Técnico  em  Química  –  Eixo  Tecnológico:  Produção  Industrial,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo
Parecer CEE/CEB nº 300/12, de 08/05/12. A alteração refere-se ao período de
integralização do curso. 

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 nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

A  instituição  de  ensino  apresentou  o  Certificado  de
Conformidade à fl.317.

Em referência ao atraso na solicitação de renovação de
reconhecimento do curso, a direção justifica que o fato ocorreu por não dispor,
à época, da documentação escolar exigida para tramitação do processo.
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II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Química  –  Eixo  Tecnológico:  Produção  Industrial,  subsequente  ao  Ensino
Médio, regime de matrícula semestral, carga horária de 1.467 horas, mais 67
horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 1.534 horas, período
mínimo de integralização do curso de 02 anos, 35 vagas por turma, presencial,
do Colégio Estadual Professor Paulo Alberto Tomazinho– Ensino Fundamental,
Médio e Profissional, do município de  Umuarama, mantido pelo Governo do
Estado do Paraná, pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2015
até o final do ano de 2019, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-
CEE/PR; 

b)  às  alterações  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.

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;

b) atender ao contido nas Deliberações nº 03/13 e nº 05/13
-  CEE/PR,  respeitando  o  devido  cumprimento  das  normas  e prazos
estabelecidos quando solicitar a renovação do reconhecimento do curso.
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Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato de renovação do reconhecimento do curso
e as devidas alterações do Plano de Curso;

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

É o Parecer.

Shirley Augusta de Souza 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, 15 de março de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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