
PROCESSO N° 25/16                                      PROTOCOLO Nº 13. 416.969-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 137/16          APROVADO EM 17/03/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  PROFESSORA  MARIA  JOSÉ
BALZANELO  AGUILERA  –  ENSINO  FUNDAMENTAL,
MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: LONDRINA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Recursos  Humanos  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 140/13, de 14/05/13.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I – RELATÓRIO

 1.Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1904/15 –
SUED/SEED,  de  04/12/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado  no  NRE  de  Londrina,  em  19/11/14,  de  interesse  do  Colégio
Estadual  Professora  Maria  José  Balzanelo  Aguilera  –  Ensino  Fundamental,
Médio  e  Profissional,  do  município  de  Londrina, mantido  pelo  Governo  do
Estado  do  Paraná  que,  por  sua  direção,  solicita  a  renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Recursos Humanos – Eixo Tecnológico:
Gestão e Negócios,  subsequente ao Ensino Médio e a alteração do Plano de
Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 140/13, de 14/05/13.
                         
 1.1 Da Instituição de Ensino

 O  Colégio  Estadual  Professora  Maria  José  Balzanelo
Aguilera – Ensino Fundamental,  Médio e Profissional,  localizado na Tarcisa
Kikuti, nº 55, município de Londrina, obteve o credenciamento para a oferta  da
Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 4200/13, de 10/09/13,  pelo
prazo  de  cinco  anos,  a  partir   da  publicação  em  DOE,  de  09/10/13  até
09/10/18.

O  Curso  Técnico  em  Recursos  Humanos  –  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio foi reconhecido
pela Resolução Secretarial nº 3431/13, de 30/07/13, pelo prazo de cinco anos,
a partir de 08/02/10 até 08/02/15.
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Proposta de Alteração:

-Dados Gerais do Curso:

Período de integralização do curso: 
 De: mínimo de um ano e máximo de cinco anos

Para: mínimo de dois semestres letivos e máximo de dez  
semestres letivos

1.1 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/CEMEP nº 140/13, de 14/05/13.

 Matriz Curricular (fl. 227)
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Quadro de Avaliação Interna do Curso (fl. 213)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 200)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  133/15,  de  10/07/15,  NRE  de  Londrina,  integrada  pelos
técnicos  pedagógicos:   Neuza  Maria  Mezzadre  Machado,  licenciada  em
Pedagogia;  Marília  Inês  Martins  Gomes,  licenciada  em  Educação  Física;
Izabelle Karime Maruche de Castilho e Melo, licenciada em Educação Artística
e como perita Rosilei Maristela Pereira dos Santos, bacharel em Administração,
em seu  relatório  circunstanciado,  manifesta-se  favorável  à  continuidade  do
curso e  informa:

(…) O prédio apresenta bom estado de conservação e manutenção em
toda  a  sua  estrutura  física.  Possui  rampas  de  acesso  e  banheiros
adaptados para portadores de necessidades especiais.
(…) A instituição de ensino aderiu ao Programa Brigadas Escolares –
Defesa  Civil  na  Escola,  mas  não  recebeu  o  Certificado  de
Conformidade. A Licença Sanitária tem validade até 28/10/16.
(…) Recebeu do Programa Brasil  Profissionalizado dois laboratórios,
de Matemática e Química com grande quantidade e diversidade de
vidrarias e materiais de uso diário. Os laboratórios de Informática estão
equipados com 42 computadores.
(…) A biblioteca dispõe de acervo bibliográfico diversificado, atualizado
e em quantidade necessária para o atendimento das demandas.
(…) O corpo docente possui formação específica de acordo com as
disciplinas indicadas.
(…) Mantém convênio com Márcio Antonio de Souza – Comércio de
Produtos e Serviços de Limpeza, Pintura e Elétrica Ltda.; Depósito de
Materiais de Construção Quadra Sul Ltda.; Bertin e Bragonetti Ltda.
(…) Os fatores que contribuem para o baixo índice de concluintes são:
ingresso no ensino superior, colocação no mercado de trabalho, com
horários  incompatíveis  e  desemprego.  Faz-se  mensalmente  um
acompanhamento  dos  alunos  faltosos  e  entra-se  em  contato  para
levantar os motivos das faltas e oferecer oportunidade de retorno e 

 CM - IK                                                                                                                                                                                                                                                  3



PROCESSO N° 25/16

recuperação  de  conteúdos,  buscando,  desta  forma,  alternativas
possíveis para a reversão da evasão do curso.

O Termo de Responsabilidade (fl. 217), emitido pela Chefia
do NRE de Londrina, em 16/07/15, 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. 

 Parecer CEF/SEED (fl. 232)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
2024/15–CEF/SEED, manifesta-se favorável à renovação do reconhecimento
do curso e encaminha o processo ao CEE/PR.

1.5 Parecer DET/SEED (fl. 228)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
409/15–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 Recursos Humanos – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo
Parecer CEE/CEMEP nº 140/13, de 14/05/13, referente  ao  período  de
integralização do curso.

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

 No Quadro de Avaliação Interna, fl.  213, constata-se que
não foram ofertadas matrículas nos anos de 2014 e 2015.

 II – VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento   do   Curso   Técnico
em  Recursos Humanos  –  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 01 ano, 40 vagas por turma, 
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presencial, do  Colégio Estadual Professora Maria José Balzanelo Aguilera –
Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de Londrina, mantido
pelo  Governo  do  Estado  do Paraná,  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.

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;

c) reavaliar a oferta do Curso, tendo em vista o quadro de
de avaliação interna, fl. 213.

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
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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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