
PROCESSO N° 1096/15 PROTOCOLO Nº 13.332.096-2

PARECER CEE/CEMEP Nº 31/16 APROVADO EM 16/02/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ – ENSINO FUNDAMENTAL,
MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento  do Curso Técnico  em Arte
Dramática  –  Ator  Cênico  -  Eixo  Tecnológico:  Produção  Cultural  e
Design, integrado ao Ensino Médio e adequação do Plano de Curso à
Resolução CNE/CEB nº 01/14, de 05/12/14

RELATORA: RITA DE CÁSSIA MORAIS

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1715/15 -
SUED/SEED, de 13/11/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Curitiba,  em  09/09/14,  do  Colégio  Estadual  do  Paraná  –  Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, que solicita à renovação do reconhecimento do
Curso  Técnico  em  Arte  Dramática  –  Ator  Cênico  –  Eixo  Tecnológico:  Produção
Cultural e Design, integrado ao Ensino Médio e adequação do Plano de Curso à
Resolução CNE/CEB nº 01/14, de 05/12/14.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual do Paraná – Ensino Fundamental, Médio e
Profissional, localizado na Avenida João Gualberto, nº 250, Bairro Alto da Glória, do
município de Curitiba, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado
para  a  oferta  da  Educação  Básica,  pela  Resolução  Secretarial  nº  6472/12,  de
24/10/12, pelo prazo de 05 anos, de 19/11/12 até 19/11/17.

O  Curso  Técnico  em  Arte  Dramática  –  Ator  Cênico  –  Eixo
Tecnológico: Produção Cultural e Design, integrado ao Ensino Médio foi autorizado a
funcionar pela Resolução Secretarial  nº 1154/11,  de 24/03/11 e reconhecido pela
Resolução Secretarial nº 3145/13, de 11/07/13, pelo prazo de 05 anos, a partir do
início do ano de 2010 até o final do ano de 2014.
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1.2 Plano de Curso

O Plano do Curso Técnico em Arte Dramática – Ator Cênico –
Eixo  Tecnológico:  Produção  Cultural  e  Design,  integrado  ao  Ensino  Médio  foi
aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 190/13, de 11/06/13. 

Proposta de Adequação (fls. 432 a 435)

Dados Gerais do Curso:

- Curso:

De: Curso Técnico em Arte Dramática – Ator Cênico 

Para: Curso Técnico em Teatro

- Certificação:

De: O aluno ao concluir o curso, de acordo com a organização curricular
aprovada, receberá o diploma de Técnico em Arte Dramática – Ator Cênico.

Para: O aluno ao concluir o curso, de acordo com a organização curricular
aprovada, receberá o diploma de Técnico em Teatro.

- Perfil Profissional de Conclusão de Curso

De:

O  Técnico  em  Arte  Dramática  –  Ator  Cênico  domina  o  conhecimento
científico e tecnológico construídos historicamente que garante sua inserção
no mundo social e do trabalho de forma crítica, com autonomia intelectual e
moral. Realiza e apoia atividades ligadas à criação em teatro, cinema, audio
e vídeo, podendo atuar como ator, radiator, dublador, dublê, cenotécnico,
bonequeiro,  contra-regra,  assistente  de  palco  e  de  produção.  Emprega
métodos,  técnicas  e  recursos  de  improvisação,  atuação  e  normas  de
preparação  corporal  em  espaços  cênicos  como  formas  de  expressão
corporal e de imagens.

Para: 

Interpreta,  representa,  dá  corpo  e  voz  a  personagens,  textos,  cenas,
máscaras, ideias, formas e objetos. Improvisa cenas, canta,  performatiza,
imagina,  exprime,  dá  forma  e  volume,  cria  e  transforma.  Faz  uso  de
variadas técnicas de criação artística, expressão vocal e corporal. Escreve
textos.  Realiza  atividades  de  produção,  fomento,  formação,  pesquisa  e
memória em teatro, cinema, TV, rádio e vídeo. Projeta figurino, adereços,
cenários, maquilagem e iluminação cênica.
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Matriz Curricular (fl. 432)

De:
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Matriz Curricular (fl. 433)

Para:
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Avaliação Interna (fl. 442)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 383)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº 206/15, de 29/06/15, do NRE de Curitiba, integrada pelos técnicos pedagógicos:
Débora  Itália  dos  Reis  e  Rosemary  Aparecida  Peçanha,  licenciadas  em  Letras;
Renata Caroline Zanquetta Cardozo, licenciada em Filosofia e como perito Jorge
Ivan Sada de Almeida, bacharel em Artes Cênicas, com especialização em Artes
Cênicas,  após  verificação  in  loco, manifesta  parecer  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do curso e informa no relatório circunstanciado:

Os Relatórios Finais estão devidamente aprovados pelo Núcleo Regional de
Educação de Curitiba e arquivados em pastas na Instituição de Ensino. (…)
A Instituição de Ensino,  através  do ofício  04/2013,  declara  a  criação do
Programa da Brigada Escolar (…). Biblioteca com 390,72 m² equipada (…).
Auditório  com  847,54  m²  com  850  lugares,  dois  complexos  higiênico-
sanitários, masculino e feminino, dois púlpitos, um piano de calda isenfelder,
mesa de iluminação cênica com vinte canhões de luz, sistema de som com
mesa de dez canais, caixas de som, cd player, quatro microfones, tela de
projeção (...) dois camarins e depósito de materiais; (…) Rádio intervalo;
Escolinha  de  Artes,  com  materiais  e  equipamentos  para  desenvolver  o
trabalho  pedagógico  nas  quatro  áreas:  Artes  Visuais,  Teatro,  Música  e
Dança; Complexo poliesportivo com ginásio de esportes, pista de atletismo
oficial, piscina olímpica oficial (…) quatro Laboratórios de Informática, um
Laboratório de Biologia, um de Física, um de Química, um de Matemática,
um de Prótese Dentária, um de Saúde Bucal (…). O Colégio Estadual do
Paraná  dispõe  de  instalações  e  ambientes  adequados  às  pessoas  com
necessidades especiais. (…) O acervo bibliográfico encontra-se atualizado e
catalogado. A quantidade é suficiente para suprir a demanda dos alunos.
(…) No que se refere às melhorias referentes aos equipamentos e recursos
pedagógicos,  houve  significativos  avanços,  em  especial  no  acervo
bibliográfico. (…) A articulação com o setor produtivo e o curso Técnico
em Arte Dramática – Ator Cênico realizou-se da seguinte forma:
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1. Prova Pública – montagem de Espetáculos Cênicos (…)
2. Visitas técnicas-pedagógicas (…).
3. Festival de Curitiba – integrar os alunos com as companhias de

teatros locais, nacionais e internacionais (…)
4. Produtoras de Filmes e Comerciais – colocá-los em contato com

produtoras que produzem as séries da Revista RPC (…).
5. Companhias de Teatro e Dança (…).
6. Participação de Eventos Gerais (…).
7. Mesa redonda com profissionais de teatro (…).

O Colégio  Estadual  do  Paraná  mantêm Termos de Cooperação  Técnica
com:

• Máscaras e Fantasias
• Tamanduá Iluminações LTDA
• Centro de Integração Empresa – Escola do Paraná – CIEE/PR
• Instituto Euvaldo Lodi do Paraná – IEL
• Instituto de Ensino e Agente de Integração - CEINEE
• Moraes Monteiro & Pazello Ltda
• Wendel Rodrigues da Silva

A Comissão de Verificação informa no relatório circunstanciado
às fls. 422 e 430 sobre o atraso no envio do processo: 

O processo referente a Renovação de Reconhecimento do Curso Técnico
em Arte Dramática, foi protocolado em 09 de setembro de 2014. Justifica-se
o atraso no andamento do mesmo,  visto  que a técnica-pedagógica (…),
responsável pela análise deste protocolado encaminhou o processo para
que  a  escola  cumprisse  cota  (anexasse  ao  processo  documentos  que
faltavam), e quando este retornou ao setor, a funcionária não registrou carga
para o Setor de Educação e Trabalho. Nisto, o protocolado nº 13.332.096-2,
apresentou registros equivocados em seu histórico de tramitação, sendo em
seguida  reparados  por  mim,  que  atualmente  estou  responsável  pelo
processo. Em seguida, a greve dos professores e a dificuldade de conseguir
perito na área de Arte Dramática, dificultou o encaminhamento do processo
(fl. 422).

O Colégio Estadual do Paraná justifica-se que têm ciência do prazo (…)
para  protocolar  a  solicitação,  porém,  especificamente  naquele  período  a
instituição teve algumas dificuldades em organizar toda a documentação em
tempo de atender às exigências vigentes, sendo a principal delas, o tocante
à  situação  de  infraestrutura  em  relação  ao  Corpo  de  Bombeiros.  A
Instituição reconhece e assume a responsabilidade de permanecer atentos
aos prazos e, continuará trabalhando para cumprir todas as exigências dos
órgãos e instâncias superiores (fl. 430). 

Consta à fl.  420,  o Termo de Responsabilidade emitido pela
Assessora Técnica do NRE de Curitiba, em 01/07/15, que 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 Técnico CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1780/15 – CEF/SEED, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/SEED

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
313/15 – DET/SEED, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Curso
Técnico em Arte Dramática – Ator Cênico – Eixo Tecnológico: Produção Cultural e
Design, integrado ao Ensino Médio e adequação do Plano de Curso.

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 que atendem ao plano de curso,
de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

Consta à fl. 421 justifica sobre as assinaturas da Assistente da
Chefia do Núcleo Regional de Curitiba nos documentos contidos no processo do
encaminhamento da solicitação de renovação do reconhecimento do curso 

Por  solicitação  deste  CEE/PR,  a  instituição  de  ensino
encaminhou a cópia da Licença da Vigilância Sanitária com validade até 04/02/18.

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

De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 01/14, de 05/12/14, a
denominação do Curso passa de: Curso Técnico em Arte Dramática, para: Curso
Técnico em Teatro.

Foram  apensados  ao  processo  o  quadro  de  alunos  da
avaliação interna e a cópia da Licença da Vigilância Sanitária às fls. 442 e 443.
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II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em Arte
Dramática – Ator Cênico – Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design, integrado
ao Ensino Médio, carga horária de 3.333 horas, 40 vagas por turma, período mínimo
de integralização do curso de 04 anos, regime de matrícula anual, presencial, do
Colégio  Estadual  do  Paraná  –  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 2015 até o final do ano de 2019, de acordo com as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR;

b) à adequação do Plano de Curso à Resolução CNE/CEB nº
01/14, de 05/12/14, de acordo com o descrito neste Parecer, a partir do início do ano
de 2016.

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.

Recomenda-se  à  mantenedora  que  a  formação  pedagógica
dos docentes e da coordenação do curso 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 da renovação
do reconhecimento do curso.
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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.

Rita de Cássia Morais
         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

MK 9


	I – RELATÓRIO

