
PROCESSO N°  564/15                                   PROTOCOLO Nº  13.029.288-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 385/16           APROVADO EM 13/06/16

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

INTERESSADO: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DR.
BRASÍLIO MACHADO

MUNICÍPIO: ANTONINA

ASSUNTO:  Pedido  de  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Turismo,
integrado ao Ensino Médio, ofertado em caráter experimental   e
de  convalidação  dos  atos  escolares  praticados  por  Matriz
Curricular e Perfil Profissional diferente do autorizado, para fins de
cessação.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO

 1.Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  826/15–
SUED/SEED,  de  01/07/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado  no  NRE  de  Paranaguá,  em  13/12/13,  de  interesse  do  Centro
Estadual  de  Educação  Profissional  Dr.  Brasílio  Machado,  do  município  de
Antonina, mantido  pelo  Governo do Estado do Paraná,  pelo  qual  solicita  o
reconhecimento do  Curso Técnico em Turismo,  integrado ao Ensino Médio,
ofertado  em  caráter  experimental  e  a  convalidação  dos  atos  escolares
praticados por Matriz Curricular e Perfil  Profissional  diferente do autorizado,
para fins de cessação.

 1.1 Da Instituição de Ensino

 O Centro Estadual  de Educação Profissional  Dr.  Brasílio
Machado, localizado na Rua Conselheiro Alves de Araújo, nº 12, município de
Antonina,  obteve a  renovação do credenciamento para a oferta de cursos da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, pela Resolução Secretarial  nº
2433/15,  de  11/08/15,  pelo  prazo  de  dez  anos,  a  partir  de  22/02/15  até
22/02/25.
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O Curso Técnico em Turismo, integrado ao Ensino Médio,
ofertado  em  caráter  experimental, foi  autorizado  para  funcionamento  pela
Resolução Secretarial nº 1927/11, de 16/05/11, pelo prazo de três anos, a partir
do início do ano de 2010 até o final do ano de 2012.  

A direção justifica a cessação do curso (fl. 05):

(…)  O  Curso  Técnico  em  Turismo  –  Área  Profissional:  Turismo  e
Hospitalidade,  integrado  ao  Ensino  Médio,  teve  seu  funcionamento
autorizado pelo prazo de três anos, por meio do Parecer CEE/PR nº
817/08, de 07/11/08 e Resolução Secretarial nº 5327/08, de 19/11/08,
com vigência de 01/01/07 até 31/12/09. Em 16/05/11, o Curso Técnico
em  Turismo  obteve  o  reconhecimento  pelo  Parecer  CEE/CEB  nº
321/11, ressaltando que após o período de três anos se o curso não
fosse  incluído  no  Catálogo  Nacional  de  Cursos  Técnicos/MEC,  a
instituição de ensino ficaria proibida de realizar novas matrículas e o
curso  seria  avaliado  quando  do  reconhecimento  solicitado  pela
direção,  formalizando  a  cessação  nos  termos  do  §  3º,  art.  37  da
Deliberação nº 02/10-CEE/PR e pelo Parecer CEE/CEB 181/12, ficou
assegurado  aos  alunos  que  se  matricularam  de  2007  a  2009,  a
conclusão do Curso Técnico em Turismo e aos alunos matriculados de
2010 a 2012, a conclusão do mesmo curso, em caráter experimental.
Transcorrido o período de autorização para funcionamento em caráter
experimental, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos -  Edição 2012
– por meio da Resolução nº 04/2012/CNE, não incluiu o Curso Técnico
em Turismo em sua relação. Diante do exposto e considerando que a
última oferta de matrícula ocorreu no ano de 2010, a direção solicita o
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Turismo,  em  caráter
experimental, para fins de cessação.

   1.1 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Turismo,  integrado  ao
Ensino Médio,  ofertado em caráter  experimental,  foi  aprovado pelo  Parecer
CEE/CEB nº 321/11, de 05/05/11.

Dados Gerais do Curso (fl. 573):

Habilitação: Técnico em Turismo, em caráter experimental
Carga Horária: 3333 horas, mais 166 horas de Estágio  
Profissional Supervisionado
Regime de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, período da  
tarde
Regime de matrícula: anual
Requisitos de acesso: conclusão do Ensino Fundamental
Modalidade de oferta: presencial,  integrado ao Ensino  
Médio
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Perfil Profissional (fl. 575):

A atuação profissional em nível técnico refere-se às atividades que o
aluno estará apto a exercer no mercado turístico, incluindo: agências
turísticas, meios de hospedagem, alimentos e bebidas, transportes e
eventos. O mesmo é capaz de operacionalizar, organizar e executar
atividades relativas à manutenção de empreendimentos, serviços e
produtos  turísticos,  utilizando-se  de  recursos  tenológicos,
equipamentos  e  meios  informatizados,  a  fim  de  comunicar-se
efetivamente,  atendendo  aos  interesses  e  às  expectativas  da
demanda turística, considerando-se os preceitos de desenvolvimento
sustentável (fl. 575).

 Matriz Curricular (fl. 574)
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Quadro de Avaliação Interna do Curso (fls. 225 a 226)

Ano 2010:
1ª  série  -  16  alunos  matriculados,  01  transferido,  01
desistentes, 04 reprovados  e 10 concluintes.
Ano 2011:
2ª  série  –  10  alunos  matriculados,  01  transferido,  03
reprovados e 6 concluintes.
Ano 2012:
3ª série – 06 alunos matriculados e 06 alunos concluintes
Ano 2013:
4ª série – 06 alunos matriculados e 06 concluintes.

1.3 Comissão de Verificação (fl. 512 )

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  72/14,  de  ,28/04/14,  NRE de  Paranaguá,  integrada  pelos
técnicos pedagógicos: Elisabete Neves Gerva, licenciada em Matemática; Luci
Costa Pinto, licenciada em Ciências; Marcilene de Oliveira Silva – Esquema I,
licenciada em Administração e como perita Nataly Damaceno Garcia, bacharel
em  Turismo,  em  seu  relatório  circunstanciado,  manifesta-se  favorável  ao
reconhecimento do curso, para fins de cessação:

(…)  A instituição  de ensino possui  infraestrutura  adequada para  o
desenvolvimento  das  atividades  escolares.  Com  instalações
específicas para educandos com deficiência.
(…) O Centro  Estadual  de Educação Profissional  foi  tombado pelo
patrimônio  histórico,  não  sendo  permitido  construções,  daí  a
inexistência de quadra de esportes coberta.
(…) O laboratório de Informática é utilizado diariamente por alunos e
professores para o cumprimento da proposta pedagógica.
(…)  A  biblioteca,  instalada  em  local  próprio,  dispõe  de  todos  os
referenciais teóricos citados no Plano do Curso.
(…) Mantém convênios com:  Terminal Portuário da Ponta do Félix
S/A, TCP – Terminal de Contêineres Paranaguá e APPA – Associação
dos Portos Paranaguá e Antonina.
(…) O Certificado do Corpo de Bombeiros expirou em 13/06/14 e a
Licença Sanitária em 06/07/14, já com o processo em trâmite.
(…) A coordenação do curso e do estágio, assim como os docentes,
possuem habilitação de acordo com as disciplinas indicadas.

 1.4 Parecer DET/Seed (fl. 541)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
142/15–DET/Seed, encaminha o processo ao CEE/PR para o reconhecimento
do curso e a convalidação dos atos escolares praticados por Matriz Curricular e
Perfil Profissional diferente do autorizado,  para fins de cessação.
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2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Curso Técnico
em Turismo, integrado ao Ensino Médio, ofertado em caráter experimental  e
de convalidação dos atos escolares praticados por Matriz Curricular e Perfil
Profissional diferente do autorizado, para fins de cessação.

O protocolado foi convertido em diligência junto à Seed/PR,
em  27/07/15,  para  complementação  de  informações,  a  respeito  do  perfil
profissional de conclusão de curso, matriz curricular, composição da comissão
de  verificação  e  manifestação  da  Coordenação  de  Documentação
Escolar/Seed  sobre  a  regularidade  dos  relatórios  finais.  Retornou  a  este
Conselho, em 26/04/16, com as informações solicitadas.

 O Curso Técnico em Turismo foi reconhecido pelo Parecer
CEE/CEB nº 321/11, de 05/05/11, a partir do início do ano de 2007 até o final
do  ano  de  2009  e  autorizado  para  a  continuidade  da  oferta  do  curso,  em
caráter experimental,  a partir do início do ano letivo de 2010 até o final do ano
de 2013.

A direção da instituição de ensino anexou ao processo, fls.
551 e 552, a Matriz Curricular e o Perfil Profissional de Conclusão do Curso,
aplicados nos anos de 2007 a  2009,  aprovados pelo  Parecer  CEE/CEB nº
321/11, de 05/05/11. Anexou, ainda,  às fls. 558 e 559, a Matriz Curricular e o
Perfil Profissional de Conclusão do curso ofertado, em caráter experimental, a
partir do início do ano letivo de 2010,  os quais não constam do  Parecer que
autorizou o curso em caráter experimental.

Diante da informação acima e da análise dos Relatórios
Finais, constata-se que foi ofertado somente uma turma no Curso Técnico em
Turismo,  em  caráter  experimental,  período  de  2010  a  2013,  com  Matriz
Curricular e o Perfil Profissional diferente do autorizado. Portanto, para que não
haja prejuízo à vida escolar dos alunos, faz-se necessário convalidar os atos
escolares praticados a partir do início do ano letivo de 2010 até o final do ano
de  2013,  para  a  regularização  da  vida  escolar  dos  alunos  listados  nos
Relatórios Finais, fls. 583 a 593.

 A  Coordenação  de  Documentação  Escolar/CDE/Seed,
apensou ao processo os Relatórios Finais com a respectiva Matriz Curricular
referentes aos anos 2010 a 2013, informando que se encontram arquivados no
Sistema Sere WEB/Celepar.

 Os  certificados  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  e
Vigilância Sanitária venceram em 13/06/14 e 06/07/14, já com o processo em
trâmite.
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II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis ao reconhecimento do
Curso  Técnico  em  Turismo,  em  caráter  experimental,  integrado  ao  Ensino
Médio, regime de matrícula anual, carga horária de 3333 horas, mais 166 horas
de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 3499 horas, presencial, do
Centro Estadual de Educação Profissional Dr. Brasílio Machado, do município
de  Antonina, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,  a partir do início do
ano de 2010 até o final do ano de 2013, exclusivamente para fins de cessação,
ficando convalidados os atos escolares praticados por Matriz Curricular e Perfil
Profissional diferente do autorizado, para a regularização  da vida escolar dos
alunos relacionados nos Relatórios Finais constantes às fls. 583 a 593.

A instituição de ensino deve observar a legislação vigente
quanto ao cumprimento do Plano de Curso aprovado por este Conselho.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato de reconhecimento do curso, para fins de
cessação;

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

É o Parecer.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
      Relatora
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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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