
PROCESSO N° 14/16                                     PROTOCOLO Nº 13.257.913-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 169/16         APROVADO EM 17/03/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  DEPUTADO  ARNALDO  FAIVRO
BUSATO – ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, NORMAL E
PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: PINHAIS

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Administração  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 50/09, de 05/03/09.

RELATOR: MARCELO OLTRAMARI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1923/15 –
SUED/SEED,  de  07/12/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE da Área Metropolitana Norte, em 11/07/14, de interesse do
Colégio  Estadual  Deputado  Arnaldo  Faivro  Busato  –  Ensino  Fundamental,
Médio, Normal e Profissional, do município de Pinhais, mantido pelo Governo
do  Estado  do  Paraná  que,  por  sua  direção,  solicita  a  renovação  do
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Administração –  Eixo  Tecnológico:
Gestão e Negócios,  subsequente ao Ensino Médio e a alteração do Plano de
Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 50/09, de 05/03/09.
                         

 1.1 Da Instituição de Ensino

 O  Colégio  Estadual  Deputado  Arnaldo  Faivro  Busato  –
Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, localizado na Rua XV de
Outubro, nº 525, Estância Pinhais, obteve o credenciamento para a Educação
Básica, pela Resolução Secretarial  nº 5602/12, de 14/09/12,  pelo prazo de
cinco anos, a partir da publicação em DOE, de 10/10/12 até 10/10/17.

O  Curso  Técnico  em Administração  –  Eixo  Tecnológico:
Gestão e Negócios, subsequente ao  Ensino Médio obteve o reconhecimento
pela Resolução Secretarial nº 1058/09, de 24/03/09, pelo prazo de cinco anos a
partir da data da Resolução, de 24/03/09 até 24/03/14. 
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Justificativa (fl. 350), sobre o atraso do protocolado no NRE
da Área Metropolitana Norte:

(...)
A  direção  da  instituição  de  ensino  informa  que  o  prazo  acabou
passando  despercebido  e  com  isto  só  enviamos  o  processo  de
renovação do reconhecimento em julho do ano letivo de 2014. Sendo
que haviam várias situações para regularizar, como informações sobre
convênios com empresas e município  concedentes de estágio,  bem
como,  outras  orientações  da  equipe  de  estrutura  do  NRE.  Na
oportunidade  pedimos  desculpas  pelo  inconveniente  causado  e
justificamos  que  em  meio  aos  vários  cursos  ofertados  por  esta
instituição de ensino, sempre tivemos o cuidado com a vida legal do
colégio, mas desta vez acabamos cometendo este lapso.

1.1 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Administração  –  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio, foi aprovado
pelo Parecer CEE/CEB nº 50/09, de 05/03/09.

Alterações Propostas:

Dados Gerais do Curso:

-Regime de funcionamento:

De: 2ª a 6ª feira, período noturno
Para: 2ª a 5ª feira, período noturno

-Período de integralização:

De: mínimo de 18 meses e máximo de cinco anos
Para:  mínimo de três semestres letivos e máximo de  
dez semestres letivos.
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 Matriz Curricular (fl. 351)
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Relatório de Autoavaliação do Curso (fl. 361)

    1.3 Comissão de Verificação (fl. 267)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  531/14,  de  24/07/14,  NRE  da  Área  Metropolitana  Norte,
integrada  pelos  técnicos  pedagógicos:  Cristiane  da  Cruz,  licenciada  em
Matemática;  Suderli  Oliveira  Lima,  licenciada  em  História;  Sueli  Tanholi  de
Lima,  licenciada  em  Matemática;  Rosângela  Lino  Gulado,  licenciada  em
pedagogia e como perito José Carlos da Costa, bacharel em Administração, em
seu relatório circunstanciado,  informa:

(…) 

A instituição de ensino encontra-se em bom estado de conservação, as
condições  de  higiene,  salubridade  e  saneamento,  atendem  a
comunidade  escolar.  O  acesso  é  adequado,  com disponibilidade  de
transporte coletivo e escolar.
(…) Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola.
Apresentou  a  Licença  Sanitária  emitida  em  29/07/14,  apresentando
condições  higiênicas  sanitárias  e  área  física  adequada  para  seu
funcionamento.
(…) O laboratório de Informática possui 31 computadores.
(…) A biblioteca conta com acervo específico para o curso.
(…) O laboratório de Ciências, Química, Física e Biologia, encontra-se
devidamente equipado.
(…) O corpo docente possui habilitação específica de acordo com as
disciplinas indicadas.
(…) Mantém convênio  com GlobalHunters Recursos Humanos Ltda.;
Gerar  Geração  de  Emprego  e  Renda  e  Apoio  ao  Desenvolvimento
Regional;  CIEE – Centro  de Integração Empresa Escola  do Paraná;
Prefeitura Municipal de Piraquara; Israel Francisco Ribeiro de Azevedo
– ME; Nobel Gestão Contábil Ltda EPP.

O Termo de Responsabilidade (fl. 285) emitido pela Chefia
do NRE da Área Metropolitana Norte,  em 07/08/14,  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 CEF/SEED (fl. 356)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
1993/15–CEF/SEED, manifesta-se favorável à renovação do reconhecimento
do curso e encaminha o processo ao CEE/PR.

1.5 Parecer DET/SEED (fl.352)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
378/15–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  Administração  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Parecer CEE/CEB nº 50/09,
de 05/03/09, referente ao regime de funcionamento e período de integralização
do curso.

Segundo  informação  do  Departamento  de  Educação  e
Trabalho/DET/SEED,  consta no Parecer  CEE/CEB nº  50/09,  de 05/03/09,  o
regime de funcionamento de 2ª a 6ª feira, entretanto, a instituição de ensino
oferta o curso de 2ª a 5ª feira.

À fl.  332,  foi  anexado laudo de inspeção,  assinado pelo
responsável da Vigilância Sanitária, de 29/07/14, já com o processo em trâmite:

(…) Conforme vistoria realizada pelos técnicos da Vigilância Sanitária
Municipal,  no dia  28/07/2014,  o  Colégio  Estadual  Deputado  Arnaldo
Faivro Busato – EFMNP, situado à rua Quinze de Outubro, 525, Centro,
Pinhais,  atende  ao  Código  de  Saúde  do  Paraná,  Lei  13.331/01,
Resolução  SESA  318/02  e  Lei  Municipal  1294/12,  apresentando
condições  higiênicas  sanitárias  e  área  física  adequada  para  o
funcionamento do Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional.

De acordo com a Comissão de Verificação, a instituição de
ensino, atende  aos requisitos legais para o prosseguimento da oferta do curso.

Foi apensado ao processo, à fl. 361, quadro de avaliação
interna. 
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II – VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Administração – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino
Médio, regime de matrícula semestral, carga horária de 1000 horas, período
mínimo  de  integralização  do  curso  de  18  meses,  presencial,  do  Colégio
Estadual  Deputado  Arnaldo  Faivro  Busato  –  Ensino  Fundamental,  Médio,
Normal  e  Profissional, do  município  de  Pinhais,  mantido  pelo  Governo  do
Estado do Paraná, pelo prazo de cinco anos, a partir de 24/03/14 até 24/03/19,
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,  em
especial  ao  Certificado  de  Conformidade  do  Corpo  de  Bombeiros,  às
exigências de prevenção de incêndio e emergências e o laudo da Vigilância
Sanitária, expirado durante o trâmite do processo.

 Recomendamos  que  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 da solicitação do
pedido de 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;
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b) o processo à instituição de ensino para constituir acervo
e fonte de informação.

É o Parecer.

           Marcelo Oltramari 
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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