
PROCESSO N° 1234/15                                     PROTOCOLO Nº 13.835.305-2

PARECER CEE/CEMEP Nº 135/16             APROVADO EM 17/03/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  DESEMBARGADOR  JORGE
ANDRIGUETTO  –  ENSINO  FUNDAMENTAL,  MÉDIO,
PROFISSIONAL E NORMAL

MUNICÍPIO:  FAZENDA RIO GRANDE

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Contabilidade  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP  nº 521/13, de 04/11/13.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I – RELATÓRIO

 1. Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1881/15 –
SUED/SEED,  de  02/12/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE da Área Metropolitana Sul, em 05/11/15, de interesse do
Colégio  Estadual  Desembargador  Jorge  Andriguetto  –  Ensino  Fundamental,
Médio, Profissional e Normal, do município de Fazenda Rio Grande, mantido
pelo Governo do Estado do Paraná que, por sua direção, solicita a renovação
do reconhecimento do Curso Técnico em Contabilidade – Eixo Tecnológico:
Gestão e Negócios,  subsequente ao Ensino Médio e a alteração do Plano de
Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP  nº 521/13, de 04/11/13.
                         

 1.1 Da Instituição de Ensino

 O  Colégio  Estadual  Desembargador  Jorge Andriguetto  –
Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal, localizado na Rua Cezar
Carelli,  nº  497,  Bairro  Iguaçu,  município  de Fazenda Rio Grande, obteve o
credenciamento  para  a  Educação  Básica,  pela  Resolução  Secretarial  nº
3165/12, de 23/05/12,  pelo prazo de cinco anos, a partir da publicação em
DOE, de 06/06/12 até 06/06/17.
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O  Curso  Técnico  em  Contabilidade  –  Eixo  Tecnológico:
Gestão e Negócios, subsequente ao  Ensino Médio obteve o reconhecimento
pela Resolução Secretarial nº 464/14, de 22/01/14, pelo prazo de cinco anos a
partir de 08/02/10 até 08/02/15.

1.1 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Contabilidade  –  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio, foi aprovado
pelo Parecer CEE/CEMEP  nº 521/13, de 04/11/13.

Alteração Proposta:

Dados Gerais do Curso

-Período de integralização:

De: mínimo de um ano e máximo de cinco  anos
Para: mínimo de dois semestres letivos e máximo de  
dez semestres letivos.
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 Matriz Curricular (fl. 197)
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Relatório de Autoavaliação do Curso (fl. 205)
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Obs.:  Motivos  que  ocasionam  a  evasão:  carga  horária  de  trabalho  excessiva,
incompatibilidade de horário de trabalho e expectativas diferentes em relação ao curso.
Além da  violência  física e  psicológica,  exploração  sexual,  gravidez precoce,  uso e
tráfico de drogas,  álcool,  brigas entre  gangues,  fatores reais  que tem crescido em
nossa sociedade e interferem no pedagógico. Estabeleceu-se as metas: contato com
aluno e família, acionar rede de proteção da criança e adolescente quando for o caso,
elaborar  questionário,  tecendo  o  perfil  educacional  do  aluno  evadido  e  suas
justificativas  de  abandono  do  curso,  tornar  as  práticas  de  ensino  mais  atraentes.
Práticas a fim de integrar o estudante na instituição de ensino, para que se torne mais
comprometido com o curso. (fl. 215)
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1.3 Comissão de Verificação (fl. 198)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  351/15,  de  20/11/15,  NRE  da  Área  Metropolitana  Sul,
integrada  pelos  técnicos  pedagógicos:  Rosana  Maria  Boza,  licenciada  em
Secretariado Executivo; Eliane Lúcia Zanela Cortez, licenciada em Pedagogia;
Alexandra  Silva,  bacharel  em Administração e  como perita  Juliana  L.  Falat
Moreira,  bacharel  em Ciências Contábeis,  em seu relatório  circunstanciado,
manifesta-se favorável à continuidade do curso e informa:

(…) A instituição de ensino  se encontra em boas condições de uso, as
instalações  físicas  são  excelentes,  estando  divididas  em  três
pavimentos.  Devido  o  prédio  ser  uma construção  antiga  não  possui
acessibilidade, mas o aluno com necessidades especiais pode utilizar o
piso térreo.
(…) Conta com  laboratórios de Informática com 40 máquinas e de
Química, Física e Biologia.
(…) A biblioteca dispõe de acervo bibliográfico específico que atende as
exigências do Plano de Curso.
(…)  Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola,
mas não obteve o Certificado de Conformidade. O Alvará Sanitário tem
prazo de validade até 08/06/16.
(…)  Os  docentes  possuem  formação  específica  de  acordo  com  as
disciplinas indicadas.
(…) Mantém convênios com G.R. PIES & Cia Ltda.; Construtora ULIUZI
Ltda.  ME;  Oscar  Fernandes  de  Rocha  –  Mecânica  ME;  Associação
Comercial e Industrial de Fazenda Rio Grande – ACINFAZ; Jacob Irineu
de Pauli e Cia Ltda – ME; J.F. Calhas Ltda.
(…) A direção justifica o atraso no protocolado, explicando que houve
um equívoco com relação aos prazos de vencimento estabelecidos na
Resolução  Secretarial  nº  464/14,  de  22/01/14,  que  concedeu  o
reconhecimento do Curso  Técnico  em Contabilidade,  entendendo  a
direção que a validade seria até o final do ano de 2019, considerando
que o reconhecimento é dado por cinco anos. Ao verificar o equívoco
na data, elaborou o processo para regularizar a situação. (fl. 210).

O Termo de Responsabilidade (fl. 213), emitido pela Chefia
do  NRE  da  Área  Metropolitana  Sul,  em  21/11/15,  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. 

1.4 Parecer CEF/SEED (fl. 221)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
1997/15–CEF/SEED, manifesta-se favorável à renovação do reconhecimento
do curso e encaminha o processo ao CEE/PR.
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1.5 Parecer DET/SEED (fl. 218)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
419/15–DET/SEED,  encaminha o processo ao CEE/PR para a renovação do
reconhecimento do curso.

2. Mérito

Trata-se  do pedido  de  renovação  do  reconhecimento  do
Curso  Técnico  em  Contabilidade  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo
Parecer  CEE/CEMEP   nº  521/13,  de  04/11/13,  referente  ao  período  de
integralização do curso.

De acordo com a Comissão de Verificação, a instituição de
ensino apresenta condições básicas para o prosseguimento da oferta do curso,
entretanto  não  obteve  o  Certificado  de  Conformidade  às  exigências  de
prevenção de incêndio e emergências.

Foi apensado ao processo, à fl. 225, Alvará Sanitário.

 II – VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento   do   Curso   Técnico
em   Contabilidade  –  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, 40 vagas por turma,
presencial, do  Colégio Estadual Desembargador Jorge Andriguetto – Ensino
Fundamental,  Médio,  Profissional  e  Normal,  do  município  de  Fazenda  Rio
Grande, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de cinco anos
anos, a partir  de 08/02/15 até 08/02/20, 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,  em
especial  ao  Certificado  de  Conformidade  às  exigências  de  prevenção  de
incêndio e emergências.
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Recomendamos  que  a  formação  pedagógica  da
coordenação do curso e 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  ao  contido  nas  Deliberações  nº  03/13  e  nº
05/13-CEE/PR,  respeitando  os  prazos  estabelecidos,  quando  solicitar  a
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.

         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,17 de março de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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