
PROCESSO N° 562/16          PROTOCOLO Nº 13.864.160-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 378/16          APROVADO EM 13/06/16 

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FELLIPETTO 

MUNICÍPIO: PRANCHITA

ASSUNTO: Pedido de renovação do credenciamento da instituição de ensino para
oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  711/16 –
Sued/Seed, de 04/05/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Francisco  Beltrão,  em  26/11/15,  de  interesse  do  Centro  de  Educação
Profissional  Fellipetto,  do  município  de  Pranchita,  que  solicita  a  renovação  do
credenciamento  da  instituição  de  ensino  para  a  oferta  de  cursos  da  Educação
Profissional Técnica de Nível Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Centro  de  Educação  Profissional  Fellipetto, localizado  na
Avenida Rio Claro, nº 38, Centro, do município de Pranchita, mantido por Fellipetto &
Franceschi Ltda, obteve a renovação do credenciamento para a oferta de cursos da
Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio pela  Resolução  Secretarial  nº
5512/13, de 26/11/13, a partir do início de 2010 até o final de 2015. 

Pela Resolução Secretarial nº  731/16, de 02/03/16, publicada
em 04/03/16, a denominação da instituição de ensino passou de Colégio Fellipetto –
Educação Profissional e Normal, para Centro de Educação Profissional Fellipetto.

A direção da instituição de  ensino  justifica,  à  fl.  158,  que  o
atraso no envio do processo ocorreu “(…) por ter entendido que a solicitação poderia
ser enviada no decorrer do prazo de 180 dias”.

1.2 Cursos Autorizados e Reconhecidos (fl. 178)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 155)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 159)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  370/15,  de  26/11/15,  do  NRE de  Francisco  Beltrão,  integrada  pelos  técnicos
pedagógicos: Leila de F. V. Giacomelli, licenciada em Pedagogia; Karen Cristina Oro
Niehues,  licenciada  em  Matemática;  Sonia  Soster,  licenciada  em  Geografia  e
Claudete  Regina  Poletto,  bacharel  em Enfermagem,  após  verificação  in  loco  na
instituição de ensino, manifesta parecer favorável à renovação do credenciamento e
informa no relatório circunstanciado:

A estrutura física da Instituição de Ensino encontra-se em ótimo estado de
manutenção  e  conservação  com  os  recursos  materiais  e  tecnológicos
condizentes com a Proposta Pedagógica e sempre que necessária há a
manutenção destes e aquisição de novos materiais que contribuam para o
desenvolvimento  da  qualidade  de  ensino.(…).  A  documentação  está
arquivada  em  arquivos  de  aço  em  pastas  individuais,  preservando  a
integridade  e  autenticidade  da  documentação.  Os  relatórios  finais  estão
devidamente  aprovados  pelo  NRE  e  arquivados.  (…)  A Biblioteca  está
equipada (…) o acervo é atualizado (…). O Laboratório de Informática (…)
contendo  20  computadores  com  acesso  a  internet  sem  fio.  Possui
Laboratório específico para o curso Técnico em Enfermagem devidamente
mobiliado (…). As instalações  sanitárias  (…) com banheiro adaptado para
pessoas com necessidades especiais. A Instituição de Ensino encontra-se
adaptada para as questões relativas a acessibilidade.

A  escola  apresentou  Licença  Sanitária  nº  27/2015  com  validade  até
13/10/2016  (…).  Apresentou  também  o  Certificado  de  Vistoria  em
Estabelecimento nº 3.1.01.15.0000928901/26 de 15/10/2015 com validade
até 05/10/2016 do Corpo de Bombeiros certificando que a execução das
medidas de segurança contra incêndio e pânico estão de acordo com as
normas.
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O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Francisco  Beltrão,  em  17/12/15,  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. 172).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 182)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
407/16, de 03/03/16, é favorável à renovação do  credenciamento da instituição de
ensino.

1.6 Parecer DET/Seed (fl. 178)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
44/16, de 23/02/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  renovação  do  credenciamento  da
instituição de ensino para oferta de cursos da Educação Profissional  Técnica de
Nível Médio.

Considerando o  relatório  circunstanciado da  Comissão  de
Verificação, a instituição de ensino apresenta infraestrutura adequada, o Certificado
de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  com validade  até  05/10/16  e a  Licença  da
Vigilância Sanitária com vigência até 13/10/16. Dispõe de recursos físicos, materiais,
pedagógicos,  tecnológicos e  humanos,  em consonância  com  as  Deliberações nº
03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

A instituição de ensino justifica que o atraso para solicitar a
renovação do credenciamento ocorreu por  equívoco na interpretação da legislação
vigente.

II - VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
credenciamento  do  Centro  de  Educação  Profissional  Fellipetto,  do  município  de
Pranchita,  mantido  por  Fellipetto  & Franceschi  Ltda,  para  a  oferta  de  cursos da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, pelo prazo de dez anos, a partir do
início de 2016 até o final de 2025, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº
05/13 – CEE/PR.
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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.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para a expedição do ato de renovação do credenciamento da instituição de ensino,
para oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio;

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

É o Parecer.

Paulo Afonso Schmidt
   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, 13 de junho de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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