
PROCESSO N°  406/16                                     PROTOCOLO Nº 13.774.531-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 348/16             APROVADO EM 19/05/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  JOSÉ  LUIZ  GORI  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: MANDAGUARI

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento  do Curso Técnico  em
Alimentos – Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia, subsequente
ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo
Parecer CEE/CEB nº 684/12, de 31/08/12.

RELATOR: MARCELO OLTRAMARI

I – RELATÓRIO

 1. Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº 477/16–
Sued/Seed, de 30/03/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de Maringá, em 17/09/15, de interesse do Colégio Estadual José Luiz
Gori – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de Mandaguari,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo qual solicita a renovação do
reconhecimento do Curso Técnico em Alimentos – Eixo Tecnológico: Produção
Alimentícia, subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 684/12, de 31/08/12.

 1.1 Da Instituição de Ensino

 O   Colégio Estadual José Luiz Gori – Ensino Fundamental,
Médio e Profissional, localizado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/nº, município
de Mandaguari,  obteve o credenciamento para a oferta da Educação Básica
pela Resolução Secretarial nº 6304/12, 17/10/12,  pelo prazo de cinco anos, a
partir da publicação em DOE, de 06/11/12 até 06/11/17.

O  Curso  Técnico  em  Alimentos  –  Eixo  Tecnológico:
Produção Alimentícia, subsequente ao Ensino Médio, obteve o reconhecimento
pela Resolução Secretarial nº 5872/12, de 26/09/12, pelo prazo de  cinco anos,
a partir de 01/07/09 até  01/07/14.
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A direção justifica o atraso no trâmite do protocolado (fl.
271):
 

(…) Justificamos para os devidos fins que não protocolamos dentro do
prazo  estabelecido  o  referido  processo,  devido  à  rotatividade  de
coordenadores e de professores dos cursos técnicos, o afastamento da
secretária  escolar  para  tratamento  de  saúde  e  de  mais  duas
funcionárias  administrativas  em  licença  maternidade,  sem  direito  à
substituição. O quadro profissional ficou comprometido, as tarefas se
acumularam e, consequentemente, perdemos o prazo do protocolo. 

1.2 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Alimentos  -  Eixo
Tecnológico: Produção Alimentícia, subsequente ao Ensino Médio foi aprovado
pelo Parecer CEE/CEB nº 684/12, de 31/08/12.

Alteração Proposta:

Dados Gerais do Curso (fl. 299 e 300)

De:

Curso: Técnico em Alimentos
Carga horária:  1200 horas mais 67 horas de Estágio  
Profissional Supervisionado
Número de vagas: 40 vagas
Período de integralização do curso: mínimo de 18 meses
e máximo de cinco anos
Regime de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, nos períodos  
tarde e noite

 Modalidade de Oferta: presencial, subsequente ao Ensino
Médio

 Requisitos de acesso: ter concluído o Ensino Médio

 Para:

Habilitação Profissional: Técnico em Alimentos
 Carga horária: 1449 horas aula ou 1200 horas mais 67  

horas de Estágio profissional Supervisionado, totalizando
1267 horas
Forma: subsequente
Regime de funcionamento:  de  2ª  a  6ª  feira,  período  
noturno
Número de Vagas: 35 vagas

 Modalidade de oferta: presencial

 CM - IK                                                                                                                                                                                                                                                  2



PROCESSO N°  406/16  

Requisitos de Acesso: conclusão do Ensino Médio
Período  de  integralização  do  curso:  mínimo  de  três   
semestres letivos e máximo de 10 semestres letivos

 Matriz Curricular (fl. 293)
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Matriz Curricular (fl. 269)
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Relatório de Avaliação Interna do Curso (fl. 298)

Obs.:  O Plano de Ação para diminuir a evasão do Curso Técnico em Alimentos está anexado à
fl. 295.

1.3 Comissão de Verificação (fl. 272)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  458/15,  de  23/11/15,  NRE  de  Maringá,  integrada  pelos
técnicos pedagógicos: Elizete Becher, licenciada em Pedagogia; Osny Antonio
S.  Fascio,  licenciado em Informática;  Soni  de Freitas Duarte,  licenciada em
Matemática; e como perita  Carla do Amaral Bredariol, bacharel em Nutrição
em seu relatório circunstanciado, declara a existência de condições para que
se conceda a renovação do reconhecimento  e  informa:

(…) A instituição de ensino apresenta as instalações necessárias para o
atendimento  ao  desenvolvimento  do  Plano  de  Curso  Técnico  em
Alimentos.
(…) Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola.
A Licença Sanitária está vigente até 16/10/16.
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(…)  Dispõe  de  laboratórios  de  Química,  de  Biologia,  Matemática  e
Informática, todos equipados e em funcionamento.
(…) A biblioteca conta com acervo bibliográfico atualizado e catalogado
e o acervo específico para o referido curso foi adquirido por meio do
Programa Brasil Profissionalizado.
(…) Mantém convênios com: Apisnutri, Camilo Distribuidora Comercial
de Alimentos Ltda., F. Lopes Cafeeira Ltda.
(…) O corpo docente possui habilitação específica de acordo com as
disciplinas indicadas.
(…) Segundo a perita, o laboratório de Alimentos está  devidamente
equipado e atende às necessidades do curso.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de  Maringá,  em  02/10/15,  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).

1.4 Parecer CEF/Seed (fl. 308)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
648/16–CEF/Seed, manifesta-se favorável à renovação do reconhecimento do
curso e encaminha o processo ao CEE/PR.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 303)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
55/16–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  Alimentos  –  Eixo  Tecnológico:  Produção  Alimentícia,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo
Parecer CEE/CEB nº 684/12, de 31/08/12.

A  instituição  de  ensino  aderiu  ao  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  mas  não  apresentou  o  Certificado  de
Conformidade. A Licença Sanitária está vigente até 16/10/16.

Consta no quadro de avaliação interna a oferta do curso
até 2013. Entretanto, a direção justifica (fl. 313), que a última turma do Curso
Técnico em Alimentos foi ofertada entre o período de 08/02/12 a 10/07/13, uma
vez que optaram por intercalar a oferta de cursos de acordo com a demanda
necessária na ocasião. Porém, quando  o  colegiado  decidiu  ofertar  o referido
curso, o mesmo estava com o ato legal  vencido,  o que impediu de efetuar
matrículas. Também, em 2014, ainda havia uma turma  do  Curso  Técnico  em 
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Alimentos,  na  modalidade  integrada,  em  funcionamento.  Hoje,  devido  a
instalação da empresa Aurora Aves e Rações, há uma significativa demanda
para a oferta do curso, na modalidade subsequente. Aguardam a renovação do
reconhecimento para dar continuidade à oferta do referido curso.

De acordo com a Comissão de Verificação, a instituição de
ensino apresenta condições básicas para o prosseguimento da oferta do curso.

 II – VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Alimentos – Eixo Tecnológico: Produção
Alimentícia,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  regime  de  matrícula  semestral,
carga  horária  de  1200  horas,  mais  67  horas  de  Estágio  Profissional
Supervisionado, totalizando 1267 horas, período mínimo  de  integralização do
curso de 18 meses,  40 vagas, presencial, do Colégio Estadual José Luiz Gori
– Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do  município de  Mandaguari,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná,  pelo prazo de  cinco anos, a partir
de 01/07/14 até 01/07/19, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-
CEE/PR.

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  à  obtenção  do  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, ao solicitar a 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, 19 de maio de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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