
PROCESSO N° 458/16 PROTOCOLO Nº 13.759.758-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 395/16            APROVADO EM   13/06/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  MENDES  GONÇALVES –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: GUAÍRA

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Informática  -  Eixo  Tecnológico:  Informação  e  Comunicação,
subsequente ao Ensino Médio e alteração do Plano de Curso aprovado
pelo Parecer CEE/CEMEP nº 50/14, de 13/03/14.

RELATOR: MARCELO OLTRAMARI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº  595/16 -
Sued/Seed, de 15/04/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de  Toledo,  em  04/09/15,  do Colégio Estadual  Mendes Gonçalves – Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, do município de Guaíra, que solicita a renovação
do reconhecimento do Curso Técnico em Informática – Eixo Tecnológico: Informação
e  Comunicação,  subsequente  ao  Ensino  Médio  e  alteração  do  Plano  de  Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 50/14, de 13/03/14.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual  Mendes Gonçalves – Ensino Fundamental,
Médio  e Profissional,  localizado  na  Rua  Francisco  Murtinho,  nº  656,  Centro,  do
município de  Guaíra, mantido  pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado
para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº  5715/11,  de
07/12/11, pelo prazo de cinco anos, de 02/02/12 até 02/02/17.

O Curso Técnico em Informática/Sistema de Informação – Área
Profissional: Informática, subsequente ao Ensino Médio, foi autorizado a funcionar e
reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº  1830/05,  de  07/07/05,  obteve  as
renovações  do  reconhecimento  pelas Resoluções Secretariais nº  5848/08,  de
18/12/08 e nº 2691/14, de 11/06/14, esta última pelo prazo de três anos, a partir do
início de 2013 até o final de 2015.
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1.2 Plano de Curso

O Plano do Curso Técnico em Informática – Eixo Tecnológico:
Informação  e  Comunicação,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  foi  aprovado  pelo
Parecer CEE/CEMEP nº  50/14, de 13/03/14,  adequado à Deliberação nº 04/08 –
CEE/PR pelo Parecer CEE/CEB nº 544/09, de 03/12/09, ficando inserido no Eixo
Tecnológico: Informação e Comunicação. Pelo Parecer CEE/CEMEP nº 698/15, de
09/12/15, foram aprovadas as alterações: na Carga Horária, no Perfil Profissional de
Conclusão do Curso e na Matriz Curricular,  com implantação gradativa, a partir do
início de 2016.

Proposta de Alteração (fl. 267)

Dados Gerais do Curso:
- Período de Integralização:

De: mínimo de 01 ano e 06 meses e máximo de 05 anos
Para:  mínimo  de  03 (três)  semestres  letivos e  máximo  de  10  (dez)
semestres letivos

Matriz Curricular (fl. 206)
Parecer CEE/CEMEP nº 50/14, de 13/03/14 
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Matriz Curricular (fl. 272)
Parecer CEE/CEMEP nº 698/15, de 09/12/15 

Avaliação Interna (fl. 252)
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A Comissão de Verificação informa, às fls.  252 e 270, sobre as
desistências no curso:

A Instituição apresenta algumas dificuldades em relação a desistência de
alunos,  conforme  percebemos  no  quadro  apresentado.  O  Colégio  tem
buscado resolver essa situação, mas a principal dificuldade se dá por ser
um município  de  fronteira  com o  Paraguai,  muitos  alunos  trabalham no
comércio do país vizinho e como o curso é ofertado no período noturno e o
fuso horário ser diferente nos dois países, 1 hora a menos do Brasil, muitos
alunos  chegam atrasados,  embora  aconteça  a  retomada  dos  conteúdos
muitos desistem por não acompanharem todas as atividades (fl. 252). 

(…)  algumas  ações  estão  sendo  tomadas  dentro  da  instituição  como:
mudança de metodologias, utilização maior dos laboratórios, motivação dos
alunos, esclarecendo a importância da tecnologia e do conhecimento em
suas  vidas,  ampliação  das  parcerias  com  empresas,  possibilitando  um
número maior de alunos ao ingressar no mercado de trabalho (fl. 270).

1.3 Comissão de Verificação (fls. 239 e 287)

As Comissões de  Verificação  constituídas pelos Atos
Administrativos nº 151/15, de 15/09/15 e nº 11/16, de 15/02/16, do NRE de Toledo,
integradas pelos técnicos pedagógicos:  Claudete  Miola  de  Castro,  licenciada em
Pedagogia;  Márcia  Regina  Ciambroni,  licenciada  em  Letras;  Cleber  Ferreira  de
Almeida,  licenciado  em  Filosofia;  Vera  Lucia  Zardo  Ansolin,  licenciada  em
Ciências/Matemática; e  como  perito  Edson  Maria  Alves  Cabral,  graduado  em
Sistemas  de  Informação,  após  verificação  in  loco  na  instituição  de  ensino,
manifestam parecer favorável à renovação do reconhecimento do curso e informam
nos relatórios circunstanciados:

O Colégio Estadual Mendes Gonçalves, localiza-se no Centro do Município
de Guaíra, local de fácil acesso (…). As questões de acessibilidade estão
atendidas com rampas, as salas e demais ambientes no mesmo nível do
piso externo, que favorece a movimentação de portadores de necessidades
especiais  em todos os ambientes.  Há  sanitários adaptados para  uso  de
alunos e funcionários.  (…) O ambiente destinado aos  laboratórios básicos
(Biologia, Química, Física) possui 97,20 m². (…) A Instituição conta com três
laboratórios  de  informática  (…).  A  Biblioteca possui  espaço  próprio  (…)
bibliografias específicas completas para o Curso Técnico em Informática,
de excelente qualidade e suficiente para a demanda existente. (…) A quadra
Poliesportiva  é  coberta  (…).  A  instituição  apresentou  Atestado  de
Conformidade  comprovando  o  cumprimento  de  todas  as  exigências
previstas (…). Alvará Sanitário nº 273/2015, com validade até 01 de agosto
de 2016.

Os  termos  de  cooperação  foram  renovados  em  julho  de  2015,  tendo
validade de 02 anos a partir da data de assinatura: 
Empresas:

• Cremacol Comércio de Materiais para Construção (…);
• Gráfica Lex Ltda (…);
• F1 Net Ltda - Provedor. 

MK 4



PROCESSO N° 458/16

A Comissão de Verificação  apresenta, à fl. 266, informação da
direção da instituição de ensino do atraso no envio do processo:

Conforme a Direção declara que o processo foi montado em junho/2015.
Em 09 de julho foi solicitado ao NRE Toledo o Atestado de Conformidade da
Brigada  Escolar  e  o  alvará  Sanitário  junto  à  Prefeitura  Municipal  e,
posteriormente, o Alvará de Funcionamento. O Alvará Sanitário foi emitido
em 30 de julho de 2015. O Atestado de Conformidade não foi emitido pelo
NRE  porque  um  dos  brigadistas  não  concluíra  o  curso  EaD,  sendo
substituído  e  solicitado  novamente  a  emissão  do  documento.  Em 24  de
agosto  o  documento  foi  recebido  sendo  encaminhado  à  Prefeitura  para
liberação do Alvará de Funcionamento. Após esse trâmite a Renovação do
Reconhecimento  foi  encaminhada  ao  Setor  de  Educação  e  Trabalho  do
NRE em 03 de setembro de 2015. A direção também alega que este ano foi
atípico, houve as paralisações em decorrência da greve, que alterou a rotina
da  Instituição,  o  Calendário  Escolar  e  atividades  administrativas
preocuparam-se em executar os trabalhos e cumprir os prazos previstos,
mas que muitos imprevistos aconteceram. 

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Toledo, em 25/09/15, ratifica as informações contidas nos relatórios circunstanciados
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. 260).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 290) 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
828/16, de 14/04/16, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 282)

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº 10/16,
de 08/01/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Curso
Técnico  em  Informática  -  Eixo  Tecnológico:  Informação  e  Comunicação,
subsequente  ao  Ensino  Médio  e  alteração  do  Plano  de  Curso,  aprovado  pelo
Parecer CEE/CEMEP nº 50/14, de 13/03/14, quanto ao período de integralização.

No processo  consta  a  formação  de  duas Comissões  de
Verificação, que foram constituídas em virtude da supressão de alguns integrantes.
Com base nas informações dos relatórios circunstanciados das Comissões, verifica-
se que  a instituição de ensino apresenta  infraestrutura adequada, vínculo com  o
Programa Brigadas Escolares Defesa - Civil na Escola, no entanto, não possui o
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Certificado de Conformidade. Dispõe da Licença da Vigilância Sanitária com vigência
até 01/08/16, 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  e por problemas administrativos
causados pela paralisação de professores.

O prazo  do credenciamento para a oferta da Educação  Básica
esgotar-se-á  em  02/02/17, 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.

II - VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Informática – Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação, subsequente ao Ensino
Médio,  carga  horária  de  1.133  horas,  40  vagas  por  turma,  período  mínimo  de
integralização  do  curso  de  01  ano  e  06  meses,  regime de  matrícula  semestral,
presencial, do Colégio Estadual Mendes Gonçalves – Ensino Fundamental, Médio e,
Profissional,  do município de  Guaíra, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
pelo prazo de cinco anos, a partir do início de 2016 até o final de 2020, 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.

Recomenda-se à mantenedora que a formação pedagógica dos
docentes e da coordenação do curso 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);
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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)  providenciar a  renovação do credenciamento,  considerando
que o prazo esgotar-se-á em 02/02/17.

Encaminhamos:

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

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

É o Parecer.

Marcelo Oltramari
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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