
PROCESSO N° 605/16 PROTOCOLO Nº 13.691.434-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 387/16            APROVADO EM 13/06/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  DE  PATO  BRANCO  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO, PROFISSIONAL E NORMAL

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Curso Técnico em Recursos Humanos -
Eixo Tecnológico:  Gestão e Negócios,  subsequente ao Ensino Médio e
alteração do Plano de Curso aprovado pelo  Parecer CEE/CEMEP nº
848/14, de 06/11/14. 

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  798/16  -
Sued/Seed, de 17/05/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Pato Branco, em 17/07/15, do  Colégio Estadual de Pato Branco – Ensino
Fundamental, Médio, Profissional e Normal, que solicita o reconhecimento do Curso
Técnico  em  Recursos  Humanos  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio e alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer
CEE/CEMEP nº 848/14, de 06/11/14. 

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  de  Pato  Branco –  Ensino  Fundamental,
Médio, Profissional  e Normal, localizado na Rua Argentina, nº 724, Bairro Jardim
Primavera,  do município  de  Pato  Branco,  mantido  pelo Governo  do  Estado  do
Paraná, obteve  a  renovação  do  credenciamento para  a  oferta  de  cursos  da
Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  pela  Resolução  Secretarial  nº
3632/13, de 12/08/13, pelo prazo de cinco anos, de 19/09/12 até 19/09/17.

O Curso Técnico em  Recursos Humanos – Eixo Tecnológico:
Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio,  foi autorizado a funcionar  pela
Resolução Secretarial nº 6155/14, de 20/11/14, pelo prazo de um ano, de 08/12/14
até 08/12/15.
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A direção da instituição justifica, à fl. 304, o atraso no envio do
processo:

(…) Observe-se que  o curso  inicia-se em 12 de  março de 2015,  sendo
interrompido (por motivos alheios a nossa vontade), do dia 25 de abril até o
dia  10  de  junho  de  2015,  quando  retornaram  as  atividades  escolares,
terminado o primeiro semestre ofertado na Instituição somente no dia 04 de
setembro  2015.  (…)  Entendemos  também  que  segundo  a  legislação
vigente, para solicitar o reconhecimento o curso, deve-se ter no mínimo 50%
de sua carga horária efetivada, possibilitando sua real avaliação.

1.2 Plano de Curso

O Plano  do  Curso  Técnico  em  Recursos  Humanos –  Eixo
Tecnológico:  Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio,  foi aprovado pelo
Parecer CEE/CEMEP nº 848/14, de 06/11/14. 

Proposta de Alteração (fl. 310)

Dados Gerais do Curso
- Período de Integralização

De: mínimo de um ano e máximo de cinco anos
Para: mínimo de 02 semestres letivos e máximo de 10 semestres letivos

Matriz Curricular (fl. 303)
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Avaliação Interna (fl. 324)

A  Comissão  de  Verificação  informa,  à  fl.  312,  o  índice  de
abandono no curso:

O índice  de  evasão apresentado  do  primeiro  semestre  2015,  tem como
principal causa a greve estadual que perdurou por longo tempo na época,
onde os alunos, quando contatados no retorno das aulas pela coordenação
do curso, alegavam entre outros motivos como mudança de emprego, de
endereço,  de  estarem  fazendo  outros  cursos  de  capacitação,  que
retornariam ao curso na próxima oportunidade de matrículas. (…) O colégio
vem fazendo várias ações no sentido de reverter os índices de evasão no
decorrer  dos  anos  de  2015  e  2016,  como  reuniões  com  professores  e
equipe pedagógica para melhoria das ações pedagógicas, oferecimento de
aulas diferenciadas, visitas técnicas, ação articulada com parceiros (…).

1.3 Comissão de Verificação (fl. 280)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  64/16,  de  20/07/15,  do  NRE  de  Pato  Branco, integrada  pelos  técnicos
pedagógicos: José Francisco Grezzana, licenciado em Educação Física; Linda Mary
Ignácio  de  Bortoli,  licenciada em Ciências/habilitação em Biologia  e como perita
Suzana da Silva Martins, bacharel em Administração, após verificação  in loco  na
instituição de ensino, manifesta parecer  favorável  ao reconhecimento  do curso  e
informa no relatório circunstanciado:

A documentação ativa dos alunos está arquivada na Secretaria Escolar em
arquivos  de  aço.  (…)  O  Colégio  Estadual  de  Pato  Branco  possui  as
condições mínimas de acesso para pessoas portadoras de necessidades
especiais. Possui rampas de acesso nas entradas e banheiro adaptado para
cadeirantes. Biblioteca com acervo atualizado e adequado de periódicos e
livros (…). O Colégio possui salas ambientes, sendo 01 laboratório de Física
e Química (…) laboratório de Ciências (…) laboratório de Enfermagem (…)
02 laboratórios de Informática (…) laboratório de Matemática (...). 
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São desenvolvidos projetos de extensão interdisciplinar  sobre Gestão de
Recursos Humanos, realizados no decorrer dos semestres (...) que orienta
as visitas técnicas junto as empresas que a Instituição de Ensino mantém
cooperação, Viasoft, UTFPR, FADEP, Instituto PROE, Prefeitura Municipal
de Pato Branco, Matos Consultoria e Assessoria Ltda.

Os documentos foram assinados pelo Assistente Técnico do NRE de Pato
Branco, pois a Chefe estava em período de férias e havia urgência no envio
do Processo de Reconhecimento do Curso para abertura de turma. (...)

Laudo da Vigilância Sanitária: 
Nº da licença: 3178
Data de Vistoria: 28/10/2015
Data de Vencimento: 31/07/2016
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros:
Relatório Nº945534-13
Data de Vistoria: 02/03/2016
Data de Vencimento: 30 dias
Certificado de Conformidade: nº 103

O Termo de Responsabilidade emitido pelo Assistente Técnico
do NRE de Pato Branco, em 03/03/16, 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. 294).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 319)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1027/16, de 13/05/16, é favorável ao reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 315)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
86/16, de 12/05/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do  pedido de  reconhecimento do Curso Técnico em
Recursos Humanos - Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino
Médio  e  alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEMEP nº
848/14, de 06/11/14, quanto ao período de integralização.

Considerando as informações do relatório circunstanciado da
Comissão de Verificação, a instituição de ensino apresenta infraestrutura adequada,
vínculo com o Programa Brigadas Escolares  -  Defesa Civil  na  Escola, possui  o
Certificado  de  Conformidade  do  Corpo  de  Bombeiros  e a Licença  da  Vigilância
Sanitária com vigência até 31/07/16. Dispõe de recursos físicos, materiais 
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pedagógicos  e tecnológicos,  em consonância com  as  Deliberações nº 03/13  e nº
05/13 – CEE/PR.

Quanto aos recursos humanos,  constata-se que a docente da
disciplina  de  Direito  e  Legislação  Social  e  do  Trabalho  não  possui  habilitação
específica,  estando  em desacordo com o inciso IV,  artigo 45,  da Deliberação nº
03/13 – CEE/PR e com o inciso XIII, artigo 45, da Deliberação nº 05/13 – CEE/PR.

A Comissão de Verificação informa que os documentos oficiais
foram assinados pelo Assistente Técnico do NRE de Pato Branco, em virtude da
Chefia estar em período de férias.

A direção da instituição de ensino justifica  que o curso teve
início somente em 2015, portanto, não havia sido cumprido os  50% de sua carga
horária, desconfigurando desta forma, o atraso no envio do processo.

O prazo  da renovação  do  credenciamento  da  instituição  de
ensino esgotar-se-á  em 19/09/17,  sendo  necessário  providenciar sua  renovação
pelo menos 180 (cento e oitenta) dias antes do vencimento, com base no § 3º, art.
25, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Foi apensado ao processo, à fl.  324, o quadro de alunos do
relatório da avaliação interna.

II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao  reconhecimento do  Curso  Técnico  em  Recursos
Humanos -  Eixo Tecnológico:  Gestão e Negócios,  subsequente ao Ensino Médio,
carga horária de 833 horas, 30 vagas por turma, período mínimo de integralização
do curso de um ano, regime de matrícula semestral, presencial, do Colégio Estadual
de Pato Branco – Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal,  do município
de Pato Branco, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, desde 08/12/14 e por
mais cinco anos,  contados a partir  de 08/12/15 até 08/12/20,  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 para o funcionamento da instituição de ensino e
o desenvolvimento das atividades escolares, com especial atenção ao Certificado de
Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências.
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Recomenda-se  à  mantenedora  que a  formação  pedagógica
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
Sistema  de  Informação  e  Supervisão  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica
(Sistec);

b)  atender ao contido nas Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 -
CEE/PR,  respeitando  os  prazos  estabelecidos,  quando  solicitar  a renovação  do
reconhecimento do curso;

c)  assegurar  docente  com  habilitação  específica  para  a
disciplina de Direito e Legislação Social e do Trabalho;

d) providenciar a renovação do credenciamento, considerando
que o prazo esgotar-se-á em 19/09/17.

Encaminhamos:

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

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

É o Parecer.

  Sandra Teresinha da Silva
  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.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da Cemep em exercício

Oscar Alves
Presidente do CEE
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