
PROCESSO N° 26/15                                         PROTOCOLO Nº 13.136.051-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 22/16   APROVADO EM  16/02/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL JORGE QUEIROZ NETTO – ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: PIRAÍ DO SUL 

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

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD  

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1477/14 - SUED/SEED de 18/12/14, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de Ponta Grossa, em 27/03/14, de interesse do Colégio
Estadual Jorge Queiroz Netto – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, que
solicita a renovação do reconhecimento do Curso Técnico em Secretariado  –
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio, para fins
de cessação, apresentando a justificativa conforme segue:

(…) justificamos que este Estabelecimento de Ensino não dispõe de
professores  habilitados  em  Secretariado  Executivo  para  a
coordenação de curso, bem como para as disciplinas que exigem esta
qualificação, em vista do exposto solicitamos a cessação do Curso
Técnico em Secretariado (fl. 487).

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Jorge  Queiroz  Netto  –  Ensino
Fundamental,  Médio  e  Profissional,  localizado  na  Rua  Izidoro  Doin,  nº  485,
Centro,  do  município  de  Piraí  do  Sul,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do
Paraná,  foi  credenciado para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial nº 4668/13, de 16/10/13, pelo prazo de 05 anos, de 11/11/13 até
11/11/18.

O  Curso  Técnico  em  Secretariado  –  Área  Profissional:
Gestão,  subsequente  ao  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela
Resolução Secretarial nº 1134/06, de 04/04/06 e obteve o reconhecimento pela 
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Resolução  Secretarial  nº  225/08,  de  22/01/08,  pelo  prazo  de  05  anos,  de
22/01/08 até 22/01/13 (fl. 28). 

A direção  da  instituição  de  ensino justificativa  à  fl.  476
sobre o atraso na solicitação da renovação do reconhecimento do curso.

1.1 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Secretariado –  Área
Profissional:  Gestão,  subsequente ao Ensino Médio foi  aprovado pelo Parecer
CEE/CP nº  874/07,  de  12/12/07  e  pelo  Parecer  CEE/CEB  nº  496/09,  de
11/11/09, houve alteração do Plano de Curso e  adequação à Deliberação nº
04/08 – CEE/PR, ficando inserido no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.
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Matriz Curricular (fl. 433)
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Avaliação Interna (fl. 488)

Consta à fl. 252 informação da instituição de ensino sobre
a evasão escolar apresentada no quadro de avaliação interna:

CAUSAS  DE  ABANDONO: casamento;  desinteresse  pelo  curso;
desinteresse  pelos  estudos;  mudança  de  domicílio;  mudança  de
cidade; problema de doença na família;  falta de transporte escolar;
inadequação ao perfil do curso; trabalho em turno; gravidez; ingresso
em cursos de graduação. (…) Nas duas primeiras semanas de aula, a
coordenação de curso realiza as chamadas diariamente, para então
organizar uma lista com os que não estão frequentando. Em seguida é
realizado o contato com esses alunos para conhecer os motivos do
abandono. Conforme os motivos elencados acima, a coordenação de
curso procura alternativas para o retorno do aluno as aulas. Os alunos
que retornam de evasão são orientados quanto ao número de faltas
do período e que não devem faltar mais; quando ocorrer a falta deve
procurar a coordenação para justificar. (...)

A instituição de ensino informa à fl. 488 que “A partir de
2010-2, não houve turmas iniciais.”

1.2 Comissão de Verificação (fl. 394)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  207/14,  de  25/06/14,  do  NRE de Ponta  Grossa,  integrada
pelos  técnicos  pedagógicos:  Débora  Taborda  Franco,  licenciada  em  Física;
Vânia Cristina Rutz da Silva, licenciada em Matemática; Marinete de Fátima
Schwab  Silva,  licenciada  em  Pedagogia  e  como  perita  Tânia  Mara  Daver
Santos, bacharel em Secretariado Executivo, após verificação in loco, manifesta
parecer  favorável  à  renovação  do  reconhecimento  do  curso  e  informa  no
relatório circunstanciado:
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(…) Biblioteca (…) é composta por estantes ao redor do espaço com
livros  de  literatura  e  de  pesquisa  identificados  e  catalogados  no
sistema (…). O Laboratório de Biologia, Química e Física é uma sala
ampla, iluminada, arejada, equipada (…). O Laboratório de informática
é  equipado  com  tela  de  projeção  e  aparelho  multimídia,  20
computadores  do  Programa  Paraná  Digital  com acesso  à  internet,
impressora (…).  A Instituição  de  Ensino  conta  com 02 quadras  de
Esportes  coberta,  01  pequena  quadra  sem  cobertura (…).  A
Articulação  com  o  Setor  Produtivo  estabelece  relação  entre  a
instituição de ensino e instituições campo de estágio, conforme termos
de  convênios.  (...) Em  relação  a  escrituração  e  arquivamento  da
documentação  dos  educandos,  encontra-se  em  ordem  conforme
verificação  e  informação  realizada  pela  representante  do  Setor  de
Documentação Escolar. 

1.3 Parecer Técnico DET/SEED 

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
378/14, de 03/12/14, é favorável e 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,
subsequente ao Ensino Médio, para fins de cessação. 

O processo foi convertido em diligência junto à SEED, em
27/03/15, para complementações e retornou a este Conselho em 24/08/15, com
atendimento  ao  solicitado,  contendo  informações  sobre  a habilitação  e
qualificação específica de docentes e coordenação do curso e da ausência da
demanda de alunos a partir do ano letivo de 2011. 

De acordo com as informações contidas nos documentos
anexados ao processo, do retorno da diligência em 24/08/15, constatou-se que
a indicação dos docentes das disciplinas de Cerimonial e Protocolo e Técnicas
de Secretariado  e  da  indicação da  coordenação de curso, permaneciam sem
habilitação e qualificação específica para as funções indicadas.

Após contato  com a Coordenação do  Departamento  de
Educação  e  Trabalho/SEED,  para  mediar  a  situação  citada,  a  direção  da
instituição de ensino encaminhou ao Conselho, a justificativa com a solicitação
da cessação do curso (fl. 487).

Para prosseguimento da solicitação de cessação do curso,
o processo foi novamente convertido em diligência junto à SEED, em 19/10/15,
para que a Coordenação de Documentação Escolar/SEED, anexasse os
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Relatórios Finais  do  curso e  se manifestasse sobre  sua regularidade,  o qual
retornou a este Conselho em 14/12/15, com atendimento ao solicitado. 

Da análise do processo e com base nas informações do
relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que  a
instituição de ensino apresenta infraestrutura, recursos pedagógicos e materiais
condizentes  com  a  proposta  pedagógica,  porém,  não  apresenta  recursos
humanos  habilitados  para  ministrar  02  disciplinas  e  para  a  função  de
coordenação do curso, em desacordo com as Deliberações deste Conselho.

A Coordenação de Documentação Escolar/SEED  anexou
às fls. 494 a 567 os Relatórios Finais do curso e informa à fl. 568 sobre sua
regularidade: 

Em  atendimento  a  Informação  do  CEE/PR  foram  anexados  ao  processo
cópias  dos  Relatórios  Finais  do  Curso  Técnico  em  Secretariado  –  Área
Profissional:  Gestão  e  Eixo  Tecnológico:  Gestão e  Negócios,  dos anos  de
2005 a 2010,  do  Colégio  Estadual  Jorge  Q.  Netto  –  Ensino  Fundamental,
Médio e Profissional, do município de Piraí do Sul. Os Relatórios Finais (…)
dos  anos  de  2005  a  2009,  estão  de  acordo  com  o  Plano  de  Curso
estabelecido pelo Parecer nº 874/07 – CEE (fls. 29 e 33) e Matriz Curricular às
folhas 30 do presente protocolado. Os Relatórios Finais (…) do ano de 2010
estão de acordo com o Plano de Curso estabelecido pelo Parecer nº 496/09 –
CEE/CEB  (fls.  34  a  41)  e  Matriz  Curricular  às  folhas  39  do  presente
protocolado. Os Relatórios Finais do referido curso, dos anos de 2005 a 2008,
estão arquivados no Setor de Microfilmagem desta CDE/SEED. Os Relatórios
Finais dos anos de 2009 e 2010, foram validados por esta CDE/SEED e estão
armazenados no SEREWEB/SEJA/CELEPAR.

O prazo de validade do Certificado de Vistoria do Corpo de
Bombeiros expirou com o processo em trâmite. Por solicitação deste CEE/PR,
foi  encaminhada  e  anexada  ao  processo  à  fl.  486,  a  Licença  da  Vigilância
Sanitária, com validade até 25/06/16. 

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

Foram apensados  ao  processo:  a cópia  da  Licença  da
Vigilância Sanitária, a justificativa da direção da instituição sobre os motivos da
solicitação da cessação do curso e o quadro de alunos da avaliação interna (fls.
486 a 489).

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Secretariado – Eixo Tecnológico: Gestão
e Negócios, subsequente ao Ensino Médio, regime de matrícula semestral,
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carga horária de 833 horas, período mínimo de integralização do curso de 01
ano, 40 alunos por turma, presencial, do Colégio Estadual Jorge Queiroz Netto
–  Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional,  do  município  de  Piraí  do  Sul,
mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  a  partir  de 23/01/13,
exclusivamente para fins de cessação do curso.

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 ao Certificado de Conformidade e às exigências de prevenção
de incêndio e emergências.

A  instituição  de  ensino  deverá tomar  as  devidas
providências quanto ao registro on-line no SISTEC – Sistema de Informação e
Supervisão de Educação Profissional e Tecnológica para o curso.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato de renovação do reconhecimento do curso,
para fins de cessação;

b) o processo à instituição de ensino para constituir acervo
e fonte de informação.

É o Parecer.

Maria das Graças Figueiredo Saad
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, 16 de fevereiro de 2016.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP em exercício

Oscar Alves
Presidente do CEE 
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