
PROCESSO N° 1230/15 PROTOCOLO Nº 13.703.109-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 119/16           APROVADO EM 16/03/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL VERA CRUZ – ENSINO FUNDAMENTAL,
MÉDIO, PROFISSIONAL E NORMAL

MUNICÍPIO: MANDAGUARI

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Recursos  Humanos -  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio e alteração do Plano de Curso, aprovado
pelo Parecer CEE/CEB nº 1045/11, de 10/11/11.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1876/15 -
SUED/SEED, de 01/12/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Maringá,  em  27/07/15,  do  Colégio  Estadual  Vera  Cruz  –  Ensino
Fundamental,  Médio,  Profissional  e  Normal, que  solicita  a  renovação  do
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Recursos  Humanos  -  Eixo  Tecnológico:
Gestão e Negócios,  subsequente ao Ensino Médio e alteração do Plano de Curso,
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 1045/11, de 10/11/11.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio Estadual  Vera Cruz – Ensino Fundamental, Médio,
Profissional e Normal, localizado na Rua Gomercindo Bortolanza, nº 779, Centro, do
município  de  Mandaguari,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  foi
credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
7753/12, de 19/12/12, pelo prazo de 05 anos, de 18/01/13 até 18/01/18. 

O Curso Técnico em  Recursos Humanos -  Eixo Tecnológico:
Gestão e Negócios,  subsequente ao Ensino Médio  foi autorizado a funcionar  pela
Resolução  Secretarial  nº  3479/10,  de  17/08/10 e  reconhecido  pela  Resolução
Secretarial  nº  5592/11,  de  06/12/11,  pelo  prazo  de  05  anos,  de  14/10/10 até
14/10/15.
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A direção da instituição justificativa, à fl. 334, o atraso no envio
do processo:

Justifica-se o atraso no protocolado não ter ocorrido (180) cento e oitenta
dias  antes  do  vencimento  do  Processo:  14/04/2015  e  sim  na  data  de
27/07/2015, pelos seguintes motivos:

- O Estabelecimento de Ensino encaminhou o Processo ao Núcleo Regional
de  Maringá  na  data  de  15/06/2015 (conforme data  no  Requerimento  do
Processo) para análise e somente foi protocolado oficialmente na data de
27/07/2015.

- A Paralisação de Professores e Funcionários que aconteceu no ano letivo
de 2015, dificultou muito a aplicação de Questionários sobre Pesquisa de
Avaliação  do  Curso  direcionada  a  professores  e  alunos,  atrasando  a
elaboração da análise dos gráficos efetuada pelo Coordenador do Curso.

1.2 Plano de Curso

O Plano  do  Curso  Técnico  em  Recursos  Humanos  -  Eixo
Tecnológico:  Gestão e Negócios,  subsequente ao Ensino Médio  foi aprovado pelo
Parecer CEE/CEB nº 1045/11, de 10/11/11.

Proposta de Alteração (fl. 328)

Dados Gerais do Curso

- Período de integralização: 

De: mínimo de 01 (um) ano e máximo de 05 anos

Para:  mínimo  de  02 (dois) semestres letivos  e  máximo  de  10  (dez)
semestres letivos

MK 2



PROCESSO N° 1230/15

Matriz Curricular (fl. 288)
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Avaliação Interna (fl. 289)

A direção  da  instituição  justificativa,  à  fl.  332  ,o  índice  de
evasão escolar no curso:

A evasão é um fator preocupante no ensino noturno,  principalmente nos
cursos  subsequentes.  Todos  os  anos  alunos  abandonam  as  aulas
engrossando o alto índice de evasão. São vários os motivos que levam os
alunos a desistir de estudar. Entre eles e talvez o principal, é a necessidade
de entrar no mercado de trabalho, (…) depois vem a falta de interesse pelos
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estudos,  gravidez,  doenças,  dificuldades  de  aprendizagem,  falta  de
incentivo  da família,  mudanças de endereço,  problemas familiares,  entre
outros. Para serem minimizados esses problemas, todos os anos a Equipe
Pedagógica,  Coordenação,  Direção  e  Professores  promovem ações  que
procuram  fortalecer  a  parceria  entre  família  e  a  escola  e  assegura  as
condições de ensino e aprendizagem (…).

1.3 Comissão de Verificação (fl. 290)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº 308/15, de 11/09/15, do NRE de Maringá, integrada pelos técnicos pedagógicos:
Maria Aparcida Caraçato, licenciada em Geografia, Osny Antonio Scaramal Fascio,
bacharel em Informática, com o curso Programa para Formação Pedagógica, Soni
de Freitas Duarte, licenciada em Ciências/Matemática e como perita Margarete de
Fátima Fernandes, bacharel em Administração, após verificação  in loco, manifesta
parecer favorável  à renovação do reconhecimento  do curso  e informa no relatório
circunstanciado:

(…) Melhorias Efetuadas
Com referência às melhorias efetuadas, a direção informa que nos últimos
anos  aconteceram investimentos  tais  como:  construção  de  rampas  com
corrimão, banheiros com acessibilidade (…) colocação de computadores na
Biblioteca, recebimento de acervo para os cursos técnicos. (…)

Espaços Físicos
(…)  Biblioteca  – 91,79  m²  (…).   Laboratório  de  Informática  –   50,40  m²,
contém  19  microcomputadores (…).  Laboratório  de  Ciências  físicas  e
biológicas  –  104,55  m²,  com  uma  bancada  em  granito,  formato  em  L
medindo 38 metros com três cubas (…).  Sanitários: (…) sendo um com
acessibilidade (…).  Quadras Esportivas – 01 quadra coberta poliesportiva
(…). Acrescenta-se aqui também o acervo bibliográfico para o curso.

Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e Licença Sanitária
(...) A Direção informa que foi constituída a Brigada de Incêndio conforme
ata de formação (…). O Laudo de Inspeção, emitido pela Vigilância Sanitária
em  27  de  maio  de  2015,  informa  que  se  encontra  com  as  condições
mínimas  sanitárias  e  necessárias  para  o  funcionamento,  a  emissão  da
Licença  Sanitária  está  condicionada  a  apresentação  do  Certificado  de
Vistoria do Corpo de Bombeiros. (…)

Termos de Convênio para Estágio não obrigatório:  para a realização das
práticas  profissionais  previstas  contam  com  as  instituições:  COCARI  –
Cooperativa  Agropecuária  e  Industrial  (…)  Indústria  de  Artefatos  de
Borracha  Vencedora  Ltda  (…)  Master  Comfort  Indústria  e  Comércio  de
Espumas  e  Colchões  (…)  ROMAGNOLE  PRODUTOS  ELÉTRICOS  S.A
(…).

Consta, à fl.  313, o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia do NRE de  Maringá,  em 14/09/15, 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.
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1.4 Parecer Técnico CEF/SEED (fls. 347 e 348)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2013/15 – CEF/SEED, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/SEED (fls. 343 a 345)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
426/15 – DET/SEED, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Curso
Técnico  em  Recursos  Humanos –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao  Ensino  Médio,  do  Colégio Estadual  Vera  Cruz –  Ensino
Fundamental, Médio, Profissional e Normal, do município de Mandaguari e alteração
do  Plano  de  Curso,  aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEB  nº  1045/11,  de  10/11/11,
referente ao período de integralização.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  do
relatório  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que a  instituição  de  ensino
apresenta, recursos  pedagógicos  e  materiais  condizentes  com  a  proposta
pedagógica  e  o plano  de  curso,  recursos humanos,  condições de infraestrutura,
conforme estabelecem as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – PR, com exceção da
ausência da Licença da Vigilância Sanitária e de docente habilitado para a disciplina
de Direito e Legislação Social e do Trabalho.

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

Em virtude da ausência da Licença da Vigilância Sanitária, em
desacordo com as Deliberações deste CEE,  a renovação do reconhecimento do
Curso será concedida por prazo inferior a 05 (cinco) anos.

O atraso  da instituição de ensino  em protocolar o pedido de
renovação  do  reconhecimento  do  referido  curso  foi  decorrente de  problemas
administrativos causados pela paralisação de professores e funcionários.

II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à  renovação  do reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Recursos Humanos – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino
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Médio, regime de matrícula  semestral,  carga horária de  833 horas,  40 vagas por
turma, período mínimo de integralização do curso de 01 ano, presencial, do Colégio
Estadual  Vera  Cruz –  Ensino  Fundamental,  Médio,  Profissional  e  Normal, do
município de Mandaguari, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo
de 03 (três)  anos,  de 14/10/15 até 14/10/18,  de acordo com as Deliberações nº
03/13 e nº 05/13 – CEE/PR;

b)  à alteração 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,  com especial
atenção à Licença  da  Vigilância  Sanitária  e ao  Certificado  de  Conformidade  às
exigências de prevenção de incêndio e emergências.

Recomenda-se  à  mantenedora  que a  formação  pedagógica
dos docentes 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  solicitar  a  renovação  do
reconhecimento do Curso;

c) indicar docente com habilitação específica para a disciplina
de Direito e Legislação Social e do Trabalho.

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, 16 de março de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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