
PROCESSO N° 581/16          PROTOCOLO Nº 13.822.458-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 383/16          APROVADO EM 13/06/16

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CETEP 

MUNICÍPIO: CURITIBA

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

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  768/16 –
Sued/Seed, de 13/05/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de  Curitiba,  em  26/10/15,  de interesse do Centro de Educação Profissional
Cetep, do município de Curitiba,  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  Cetep, localizado na Rua
Francisco Torres, nº 768, Centro, do município de Curitiba, mantido pela Associação
Cetep de Ensino Superior, foi  credenciado para a  oferta  de cursos da Educação
Profissional  Técnica  de  Nível  Médio pela  Resolução  Secretarial  nº  134/11,  de
07/01/11, pelo prazo de cinco anos, a partir do início de 2011 até o final de 2015. 

A direção da instituição de  ensino  justifica,  à  fl.  167,  que  o
atraso no envio do processo ocorreu  pelo fato  que “(…) dependia da análise do
Projeto Político Pedagógico e o Regimento da Instituição, que estavam em análise
no Núcleo Regional de Educação de Curitiba (...)”.

1.2 Cursos Autorizados e Reconhecidos (fl. 185)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 192)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 159)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº 131/16, de 08/03/16, do NRE de Curitiba, integrada pelos técnicos pedagógicos:
Deisi  Oliveira  Carvalho,  graduada  em  Secretariado  Executivo,  com  o  Programa
Especial  de  Formação  Pedagógica,  com  habilitação  em  Secretariado  Executivo;
Marisol  Maciel  Lascosk,  licenciada  e  bacharel  em  Geografia;  Josiane  Cava
Guimarães, licenciada em Ciências/habilitação em Química e bacharel em Química
e Márcio Aparecido Batista, graduado em Engenharia, após verificação  in loco  na
instituição de ensino, manifesta parecer favorável à renovação do credenciamento e
informa no relatório circunstanciado:

Licença  Sanitária concedida  pela  Secretaria  Municipal  da  Saúde,  com
vigência  até  24/07/2018;  Alvará emitido  pela  Prefeitura  Municipal  com
autorização de funcionamento para Estabelecimento de Ensino ativo  (…)
ambiente satisfatório para as funções de uso a que se propõe, adequado à
proposta pedagógica de atendimento aos alunos e comunidade em geral
(…). No quesito acessibilidade, a instituição conta com rampas de acesso e
banheiros adaptados para necessidades especiais, tanto no térreo como no
piso superior. (…)

Para  o  satisfatório  andamento  das  atividades  acadêmicas,  a  instituição
mantém,  em 1.730  m²,  a  seguinte  estrutura:  Térreo: (…)  laboratório  de
instalações elétricas prediais e residenciais (…) laboratório de pneumática
(…)  laboratório  de  máquinas  elétricas  (…)  laboratórios  de  comandos
elétricos (…) laboratório de eletrônica (…) laboratório de eletricidade (…)
laboratório  de  gestão  da  qualidade  (…)  laboratório  de  informática  (…)
laboratório de controle lógico programável (…). Primeiro piso: (…) biblioteca
(…) laboratório Auto Desk (...). Há disponível, em 06 salas de aula, recursos
audiovisuais, com data show, tela de projeção e computador, condizentes
com a proposta pedagógica da instituição (…). (…) a instituição conta com o
acervo, total de 1.582 itens, entre livros técnicos, didáticos e literários (…).
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O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Curitiba, em 24/03/16, 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. 181).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 188)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
975/16, de 04/05/16, é favorável à renovação do  credenciamento da instituição de
ensino.

1.6 Parecer DET/Seed (fl. 185)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
77/16, de 25/04/16, 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 vencimento em  03/05/17 e a Licença da
Vigilância Sanitária com validade até 24/07/18. 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  devido  às  providências  em reunir  os
documentos necessários para instruir o processo.

Foram apensados ao processo, às fls. 192 e 193, o quadro de
alunos da avaliação interna e o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
credenciamento  do  Centro  de  Educação  Profissional  Cetep,  do  município  de
Curitiba, mantido pela Associação Cetep de Ensino Superior, 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.

      Clemencia Maria Ferreira Ribas
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 de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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