
PROCESSO N° 68/16                                     PROTOCOLO Nº 13.641.487-9

PARECER CEE/CEMEP Nº  216/16          APROVADO EM   12/04/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL RODOLPHO ZANINELLI – ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento  do Curso Técnico  em
Secretariado – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, integrado ao
Ensino Médio.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1976/15 – Sued/Seed, de 11/12/15, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado  no  NRE  de  Curitiba,  em  08/06/15,  de  interesse  do  Colégio
Estadual Rodolpho Zaninelli – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do
município de Curitiba, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, que solicita
a  renovação do reconhecimento  do Curso Técnico  em Secretariado –  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios, integrado ao Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Rodolpho  Zaninelli  –  Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, localizado na Rua Antônia Molina Bella, nº
1.000, município de Curitiba, foi  credenciamento para a oferta da Educação
Básica, pela Resolução Secretarial nº 40/16, de 06/01/16, pelo prazo de dez
anos, do início do ano de 2016 até o final do ano de 2025.

O  Curso  Técnico  em  Secretariado  –  Área  Profissional:
Gestão, integrado ao Ensino Médio, foi autorizado a funcionar pela Resolução
Secretarial nº 4558/06, de 17/10/06, e reconhecido pela Resolução Secretarial
nº 1862/11, de 11/05/11, pelo prazo de 05 anos, a partir do início do ano de
2006 até o final do ano de 2010.

1.1 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Secretariado  –  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios, integrado ao Ensino Médio, foi aprovado e 
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adequado ao Catálogo Nacional de Cursos pelo Parecer CEE/CEB nº 207/11,
de 07/04/11.

Matriz Curricular (fl. 318)
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Relatório de Avaliação Interna (fl. 334)

A  Comissão  de  Verificação  informa  no  relatório
circunstanciado  complementar,  à  fl.  290,  os  procedimentos  adotados  pela
instituição de ensino para diminuir ou evitar as desistências e reprovação no
curso:

No  ano  de  2009,  de  acordo  com a  proposta  feita  pela  Seed,  as
escolas  poderiam  desenvolver  projetos  autônomos  no  sentido  de
desenvolver  ações  que  pudessem  ser  eficazes  no  combate  ao
abandono  escolar,  bem  como  uma  reflexão  acerca  do  tema  da
reprovação escolar,  neste  momento  a  proposta  estava focada nos
alunos do ensino  regular,  mas serviu  como pressuposto norteador
para  novas  propostas  para  os  cursos  técnicos  integrados  e
subsequentes.  Assim,  a  partir  daquele  ano  o  colégio  Rodolpho
Zaninelli, propôs que a equipe pedagógica pudesse desenvolver um
projeto SUPERAÇÃO, onde várias ações apresentadas tentam dar
conta  de  atender  as  demandas  escolares,  sobretudo  aquelas  que
poderiam ser causadoras da evasão escolar bem como do processo
de reprovação de alunos. (…)

Para  que  todos  esses  procedimentos  fossem  realizados  com
sucesso,  uma  pedagoga  especializada  na  área  passou  a  realizar
visitas  sistemáticas  as  turmas  com  o  objetivo  de  acompanhar  a
assiduidade dos alunos, bem como ouvir as queixas e dúvidas dos
alunos em relação ao curso.  Outras estratégias foram propostas e
discutidas pela equipe pedagógica, principalmente no que se refere a
reprovação de alunos dos cursos técnicos, cujos encaminhamentos
se basearam no  papel  do supervisor  pedagógico  como articulador
principal das relações entre os professores e alunos no trabalho de
construção/concretização  da  proposta  pedagógica  da  escola,  bem
como incentivo a formação continuada dos profissionais de cada área
do conhecimento, visando assim, a discussão da problematização da
prática docente. (...)
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1.2 Comissão de Verificação (fl. 256)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  435/15,  de  09/09/15,  NRE  de  Curitiba,  integrada  pelos
técnicos pedagógicos: Débora Itália dos Reis,  licenciada em Letras;  Renata
Caroline Zanquetta  Cardozo,  licenciada em Filosofia;  Carla  Regina de Melo
Souza, graduada em Fisioterapia; e como perita Josiane Aparecida Servienski,
graduada  em  Secretariado  Executivo,  após  verificação  in  loco, manifesta
parecer  favorável  à  renovação  do  reconhecimento  do  curso  e  informa  no
relatório circunstanciado:

(…) novo laboratório de informática foi criado com 20 máquinas novas
do Brasil  Profissionalizado.  (…)  Na prática  de Educação Física,  a
escola  conta com uma (1)  quadra poliesportiva  coberta  e  uma (1)
quadra  poliesportiva  descoberta  (…)  laboratório  de
química/física/biologia (…) laboratórios de mecânica, equipados (…)
uma  biblioteca  com  pouco  espaço  para  o  atendimento,  porém,
organizada  e  limpa.  Quanto  a  acessibilidade  o  colégio  possui  01
banheiro  adaptado  para os alunos  com necessidades especiais,  o
acesso ao colégio é facilitado considerando que sua entrada é plana,
o piso cimentado com cimento grosso e sem perigo de derrapagem.
O colégio possui dois pisos, porém só o primeiro piso possui rampas
de  acesso  aos  cadeirantes,  por  isso,  as  salas  ficam  destinadas
prioritariamente  aos  alunos  portadores  de  necessidades  especiais.
(…) 
A articulação com o setor produtivo estabelece uma relação entre o
estabelecimento de ensino e instituições que tenham relação com o
curso Técnico em Secretariado,  nas formas de entrevistas,  visitas,
palestras,  reuniões  com  temas  específicos  com  profissionais  das
instituições conveniadas, segue a lista das empresas:

• Usiquality comércio de peças;
• Quality Moldes;
• Lucimara Santos Comércio e Indústria. (...)

Quanto ao Corpo de Bombeiros, o estabelecimento de ensino justifica
que os brigadistas concluíram o curso “Brigada Escolar” em tempo
hábil, contudo a escola aguarda vistoria do Engenheiro do Corpo de
Bombeiros para proceder a vistoria, bem como emissão do Laudo. Ao
que se refere à Licença Sanitária,  o Colégio  encaminhou ofício  nº
16/2015  à  Vigilância  Sanitária,  solicitando  vistoria  em  suas
instalações.  O pedido foi  efetuado no dia 25 de março de 2015 e
gerou o número de protocolo 01-04855/2015. (…)

Consta  no  relatório  circunstanciado  complementar,  à  fl.
289,  a  justifica  da  instituição  de  ensino  referente  ao  atraso  no  envio  do
processo:

(...)  vimos justificar  nosso  atraso  na  entrega  e protocolo  do  curso
Técnico em Secretariado integrado junto ao NRE de Curitiba, devido
à dificuldade e demora do processo exigido pela Vigilância Sanitária,
para fazer visita e a inspeção e emissão do laudo técnico.
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O  Termo  de  Responsabilidade,  emitido  pela  Chefia  do
NRE de Curitiba,  em 17/09/15,  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 (fl. 283).

1.3 Parecer CEF/Seed (fl. 322)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer nº 2143/15, de 10/12/15, é favorável à renovação do reconhecimento
do curso.

1.4 Parecer DET/Seed (fl. 319)

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
455/15, de 07/12/15, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do
Curso  Técnico  em  Secretariado  -  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
integrado ao Ensino Médio.

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

A  instituição  de  ensino  está  vinculada  ao  Programa
Brigadas  Escolares  -  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o
Certificado de Conformidade. Quanto à atualização da Licença da Vigilância
Sanitária, tramita sob protocolo nº 01-04855/2015.

Cabe  destacar,  que  de  acordo  com o  demonstrado  no
quadro da avaliação interna, à fl. 334, não foram efetuadas matrículas na série
inicial  do  curso,  desde  o  ano  letivo  de  2010,  portanto,  a  renovação  do
reconhecimento do curso será concedida pelo prazo de cinco anos, de 2011 a
2015, assegurando, desta forma, a certificação dos alunos matriculados.

O atraso da instituição de ensino em protocolar o pedido
de  renovação  do  reconhecimento  do  curso,  foi  por  não  dispor  da
documentação da Vigilância Sanitária, exigida à época, para a tramitação do
processo.
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Foram  apensados  ao  processo,  às  fls.  327  a  334,  os
referidos documentos: quadro de alunos da avaliação interna, Auto Termo da
prefeitura municipal  de Curitiba, justificativa da Vigilância Sanitária,  ofício nº
16/15, de 25/03/15 e a justificativa da instituição sobre a oferta do curso.

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Secretariado – Eixo Tecnológico: Gestão
e  Negócios,  integrado  ao  Ensino  Médio,  regime  de  matrícula  anual,  carga
horária de 3.333 horas, período mínimo de integralização do curso de 04 anos,
40  vagas  por  turma,  presencial,  do  Colégio  Estadual  Rodolpho  Zaninelli  –
Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de Curitiba, mantido
pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 05 anos, a partir do início do
ano de 2011 até o final do ano de 2015, de acordo com as Deliberações nº
03/13 e nº 05/13 - CEE/PR.

Considerando que não houve matrícula na série inicial do
Curso, desde o ano de 2010, alerta-se a mantenedora que para a continuidade
da  oferta  do  mesmo,  deverá  ser  solicitada  nova  autorização  para  o
funcionamento, nos termos das Deliberações nº 03/13 e 05/13 – CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir a infraestrutura adequada
e as condições sanitárias e de segurança para o funcionamento da instituição
de ensino e o desenvolvimento das atividades escolares, com especial atenção
ao Certificado de Conformidade às  exigências  de prevenção de incêndio  e
emergências, à Licença da Vigilância Sanitária e ao espaço físico da biblioteca.

A  instituição  de  ensino  deverá  tomar  as  devidas
providências quanto ao registro on-line no Sistema de Informação e Supervisão
de Educação Profissional e Tecnológica (Sistec);

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.

Shirley Augusta de Sousa 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, 12 de abril de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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