
PROCESSO N°  607/16                                      PROTOCOLO Nº 13.697.699-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 382/16    APROVADO EM 13/06/16

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

INTERESSADO: CENTRO EDUCACIONAL MARISTA IRMÃO ACÁCIO

MUNICÍPIO: LONDRINA

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Curso Técnico em Arte Circense –
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design, subsequente e/ou
concomitante  ao  Ensino  Médio  e  alteração  do  Plano  de  Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 707/14, de 06/10/14.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

 1.Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº 720/16–
Sued/Seed, de 09/05/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de Londrina, em 22/07/15, de interesse do Centro Educacional Marista
Irmão Acácio, do município de Londrina, mantido pela Associação Brasileira de
Educação e Cultura – ABEC, pelo qual  solicita  o reconhecimento do  Curso
Técnico em Arte  Circense – Eixo  Tecnológico:  Produção Cultural  e  Design,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e a alteração do Plano de
Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 707/14, de 06/10/14.
                         
 1.1 Da Instituição de Ensino

 O Centro Educacional Marista Irmão Acácio, localizado na
Rua Abílio Justiniano de Queiroz, nº 350, Conjunto João Paz, município de
Londrina, mantido pela Associação Brasileira de Educação e Cultura – ABEC,
obteve o credenciamento para a oferta de cursos da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, pela Resolução Secretarial  nº 2014/12, de 02/04/12,
pelo prazo de cinco anos, a partir  da publicação em DOE, de 17/04/12 até
17/04/17.

O  Curso  Técnico  em Arte  Circense  –  Eixo  Tecnológico:
Produção Cultural e Design, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio
foi autorizado a funcionar pela Resolução Secretarial nº 5618/14, de 28/10/14,
pelo  prazo  de  onze  meses,  a  partir  da  data  da  publicação  em  DOE,  de
11/11/14 até 11/10/15.
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 A direção justifica o atraso do protocolado no NRE (fl. 275):

A direção justificou o atraso do protocolado esclarecendo que o curso
foi autorizado a funcionar desde o segundo semestre de 2014, mas,
por não ter demanda de alunos, ofertou a primeira turma  somente no
início  do  ano  de  2015,  daí  o  atraso  na montagem do processo  de
reconhecimento.

  1.1 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Arte  Circense  –  Eixo
Tecnológico: Produção Cultural e Design, subsequente e/ou concomitante ao
Ensino Médio  foi aprovado pelo  Parecer CEE/CEMEP nº 707/14, de 06/10/14.

Proposta de Alteração (fls. 271 e 273)

-Dados Gerais do Curso:
De:
Técnico em Arte Circense
Para:
Técnico em Artes Circenses

-Regime de funcionamento:
De:

 CM - IK                                                                                                                                                                                                                                                  2



PROCESSO N°  607/16

Para:
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-Perfil de Conclusão do Curso (fls. 255 e 256):

De:

O Técnico  em Arte  Circense  atua  como artista  e  responsável  pela
estrutura e funcionamento,  supervisionando a sua montagem e dos
equipamentos.  Desenvolve  e  apoia  atividades  ligadas  à  criação  de
números, espetáculos e equipamentos circenses. Vela pelas condições
de  segurança  de  artistas  e  expectadores,  viabilidade  técnica,
administração, produção e divulgação do espetáculo.  O Técnico em
Arte  Circense  é  um  profissional  com  formação  humanista  e  ética,
capaz de exercer  sua  profissão  com criticidade,  responsabilidade  e
ampla  competência  técnica.  É  versátil,  criativo  e  com  espírito
empreendedor  sendo,  assim,  capaz  de  perceber  e  ou  criar
oportunidade de atuação profissional. É capaz de lidar com grupos das
diversas idades e apto para o desempenho profissional nas áreas de
lazer  e recreação, do entretenimento,  da promoção da cultura  e da
educação e, também, nas instituições de terceiro setor.

Para:

O  Técnico  em  Artes  Circenses  cria,  desenvolve  e  executa
apresentações  circenses  em  espaço  de  circo,  teatro,  estúdio  de
televisão, públicos e culturais. Utiliza técnicas artísticas e corporais de
acrobacia aérea  e de solo,  equilibrismo,  malabarismo,  antipodismo,
ilusionismo,  comicidade,  canto,  dança  e  pantomima.  Organiza  e
supervisiona a estrutura, a montagem e funcionamento do circo e dos
equipamentos. Administra, produz e divulga espetáculos.
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 Matriz Curricular (fl. 236 a 238)
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Quadro de Avaliação Interna do Curso (fl. 274)

Ano 2015:
29 alunos matriculados, 06 desistentes e 23 concluintes.
Ano 2016 – em curso
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1.3 Comissão de Verificação (fl. 239)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  279/15,  de  10/11/15,  NRE  de  Londrina,  integrada  pelos
técnicos pedagógicos:  Marta  Virgínea Machado Klein,  licenciada em Letras;
Cristiane Yamaguti Koguishi, licenciada em Letras; Marília Inês Martins Gomes,
licenciada em Educação Física e como perito Tiago Marques da Silva, bacharel
em Artes Cênicas, em seu relatório circunstanciado, manifesta-se favorável à
continuidade do curso e  informa:

(…) A instituição de ensino apresenta bom estado de conservação. As
condições  de  higiene,  salubridade  e  saneamento  estão  adequadas
para atendimento à comunidade escolar.
(…)  Apresenta  estrutura  de  acessibilidade  para  educandos  com
deficiência, por meio de rampas, corrimões e banheiros adaptados.
(…) Melhorias foram efetuadas, tais como:  ampliação das instalações
físicas,  aquisição  de  equipamentos  para  o  laboratório  de  Práticas
Corporais e ampliação do acervo bibliográfico específico para o curso.
(…)  A  Licença  Sanitária  apresenta  validade  até  29/09/16  e  o
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros até 16/12/16.
(…)  Dispõe  de  quatro  laboratórios  de  Informática,  devidamente
equipados.
(…) Conta com três laboratórios de Atividades Corporais destinados às
aulas práticas, sendo o primeiro equipado com: mini system, 80 peças
de tatame EVA, colchão D28 para saltos, colchão inclinado para saltos,
prancha para saltos, mini trampolim, modulo octogonal para reversões,
dois  plintos  de  seis  gavetas,  duas  esteiras  com  oito  metros  de
cumprimento, três monociclos, quatro pernas de pau, bolinhas, arcos e
claves  para  malabares,  ventiladores,  armários.  O  segundo  com
acervos de roupas e figurinos, produzidos e adaptados e o terceiro de
criação de concepção de adereços cênicos,  projetos cenográficos e
maquiagem.
(…) O acervo bibliográfico específico é atualizado e diversificado e em
quantidade  suficiente  para  atender  a  demanda  de  alunos  e
professores.
(…) Os docentes apresentam habilitação de acordo com as exigências
da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.
(…)  Mantém  termos  de  convênio  e  cooperação  técnica  com  GULI
Recreação  e  Lazer,  CLAC  Recreações  Ltda.  e  Instituto  Leonardo
Murialdo.

O Termo de Responsabilidade (fl. 275), emitido pela Chefia
do NRE de Londrina, em 04/12/15, 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. 
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 Parecer CEF/Seed (fl. 287)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
967/16–CEF/Seed,  manifesta-se  favorável  ao  reconhecimento  do  curso  e
encaminha o processo ao CEE/PR.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 280)

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 73/16
–DET/Seed,  encaminha o processo ao CEE/PR para o reconhecimento do
curso.

2. Mérito

Trata-se do pedido de  reconhecimento do Curso Técnico
em Arte Circense – Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design, subsequente
e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio  e  de  alteração  do  Plano  de  Curso
aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEMEP  nº  707/14,  de  06/10/14,  referentes  à
mudança  de  nomenclatura  do  curso,  regime  de  funcionamento  e  perfil
profissional.

 Em relação ao atraso do protocolado no NRE, a direção
esclareceu que o curso foi autorizado a funcionar desde o segundo semestre
de  2014,  mas,  por  não  ter  demanda  de  alunos,  ofertou  a  primeira  turma
somente no início do ano de 2015, daí o atraso na montagem do processo de
reconhecimento.

Da  análise  do  processo  constata-se  que  o  prazo  do
credenciamento para oferta de cursos da Educação Profissional  Técnica de
Nível Médio, expirará em 17/04/17. A instituição de ensino deverá providenciar
a renovação do credenciamento, nos termos do § 3º, do art. 25 da Deliberação
nº 03/13-CEE/PR. 

De acordo com o relatório circunstanciado da Comissão de
Verificação a instituição de ensino apresenta infraestrutura adequada. O laudo
do  Corpo  de  Bombeiros  e  da  Vigilância  Sanitária  estão  atualizados  e  os
recursos  físicos,  materiais,  pedagógicos,  tecnológicos  e  humanos  em
consonância com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR. 
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II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento  do   Curso Técnico em Arte Circense
–  Eixo  Tecnológico:  Produção  Cultural  e  Design,   concomitante  e/ou
subsequente ao Ensino Médio, regime de matrícula modular, carga  horária  de 
PROCESSO N°  607/16

920 horas, período  mínimo  de  integralização  do  curso  de  11, 14 ou 18
meses,  conforme o regime de matrícula,  30 vagas por turma, presencial, do
Centro Educacional Marista Irmão Acácio, do município de Londrina, mantido
pela Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC, desde 11/11/14 e
por mais cinco anos, contados a partir de 11/10/15 até 11/10/20, de acordo com
as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR.

b) à alteração do Plano de Curso de acordo com o descrito
neste Parecer.

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.

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;

c) solicitar a renovação do credenciamento para oferta de
cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, uma vez que o prazo
expirará em 17/04/17.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato de  reconhecimento do curso;
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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, 13 de junho 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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