
PROCESSO N°  613/16                                      PROTOCOLO Nº 13.793.386-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 404/16              APROVADO EM 14/06/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  AMÂNCIO  MORO  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO, NORMAL E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CORBÉLIA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento  do Curso Técnico  em
Informática  –  Eixo  Tecnológico:  Informação  e  Comunicação,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 175/12, de 15/03/12.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I – RELATÓRIO

 1. Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº 767/16–
Sued/Seed, de 13/05/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de Cascavel, em 02/10/15, de interesse do Colégio Estadual Amâncio
Moro – Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional,  do município de
Corbélia, mantido pelo  Governo do Estado do Paraná,  pelo qual  solicita a
renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Informática  -  Eixo
Tecnológico: Informação e Comunicação, subsequente ao Ensino Médio e a
alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 175/12, de
15/03/12.

 1.1 Da Instituição de Ensino 

 O Colégio Estadual Amâncio Moro – Ensino Fundamental,
Médio, Normal e Profissional, localizado na Rua Margarida,  nº 504, município
de Corbélia, obteve o credenciamento para a oferta da Educação Básica pela
Resolução Secretarial nº 2834/13, de 19/06/13,  pelo prazo de cinco anos, a
partir da publicação em DOE, de 12/07/13 até 12/07/18 (fl. 361).

O  Curso  Técnico  em  Informática  -  Eixo  Tecnológico:
Informação e Comunicação,  subsequente  ao Ensino Médio  foi  autorizado a
funcionar pela Resolução Secretarial nº 4842/10, de 03/11/10, pelo prazo de 
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18 meses, a partir da publicação em DOE, de 28/12/10 até 28/06/12. Obteve   o
reconhecimento pela Resolução Secretarial nº 2016/12, de 03/04/12, a partir de
28/12/10 a 28/12/15 (fl. 274).

 A instituição de ensino justifica o atraso do protocolado no
NRE (fl. 303):
 

(…) Os processos foram encaminhados ao NRE de Cascavel dentro do
prazo, porém, foram solicitadas algumas alterações e correções com
base nas novas Deliberações, bem como, a avaliação dos cursos, um
processo moroso,  devido a  aplicação e tabulação dos dados.  Outro
fator  foi  o  longo  período  da  greve  dos  educadores  do  Estado  do
Paraná, uma vez que as atividades foram normalizadas somente no
mês  de  junho.  Daí  o  atraso  no  desenvolvimento  das  atividades
administrativas.

 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/CEB nº 175/12, de 15/03/12.

Alteração Proposta  (fl. 330):

-Dados Gerais do Curso:

Carga horária:

De: 1133 horas
Para: 1440 horas aula ou 1200 horas

Número de vagas:

De: 36
Para: 40

Período de integralização do curso:

De: mínimo de um ano e seis meses e máximo de 05 anos
letivos
Para :  mínimo de 03 semestres letivos e máximo de 10
semestres letivos
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Matriz Curricular (fl. 301)
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  Matriz Curricular (fl. 302)
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 Relatório de Avaliação Interna (fl. 338)

 

 1.3 Comissão de Verificação (fl. 289)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  387/15,  de  21/12/15,  NRE  de  Cascavel,  integrada  pelos
técnicos  pedagógicos:  Sônia  Regina  de  Oliveira  Andrade,  licenciada  em
Ciências; Marcelo Arenas, bacharel em Turismo e Hotelaria; Júlia Ieda Borges
Tatim, licenciada em Letras e como perita Daniele Graef, bacharel em Sistema
de  Informação,  em  seu  relatório  circunstanciado  declara  a  existência  de
condições para que se conceda a renovação do reconhecimento e  informa:

(…) A instituição de ensino apresenta infraestrutura adequada para o
desenvolvimento das atividades escolares.
(…)  Melhorias  foram  realizadas,  tais  como:  acessibilidade  para
educandos  com  deficiência,  construção  de  rampas,  instalação  de
corrimões e   alargamento   das portas. Reparos   em   salas de aula e 
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instalação elétrica. Projeto Horta-Bioestufa e sistema para captação da
água da chuva. Instalação de sistema de segurança interna e externa.
(…) A licença Sanitária apresenta prazo de validade até 25/09/16. A
instituição de Ensino aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa
Civil na Escola, mas não obteve o Certificado de Conformidade.
(…) Os espaços dos laboratórios de Biologia e Ciências, de Física e
Matemática  e  Informática  são  adequados  e  correspondem  às
indicações  legais.  Em  relação  ao  Laboratório  de  Informática  está
organizado  e  adequado,  com  equipamentos  suficientes  para  a
demanda do curso.
(…) A biblioteca está instalada em local apropriado e dispõe de acervo
bibliográfico específico e atualizado para o curso.
(…)  O  corpo  docente  é  habilitado  de  acordo  com  as  disciplinas
indicadas.
(…)  Mantém  convênios  com  Escritório  Contábil  Cláudio  Prestes,
Escritório Contábil Nacional, Solucorpti Informática e Baldasso E Gazzi
Ltda. ME.
(…) Em relação à evasão  observa-se que tem ocorrido em virtude de
fatores internos e externos à escola. Os fatores internos estão ligados
ao horário das aulas, sistema de avaliação, relação interpessoal e os
fatores  externos  dizem  respeito  ao  horário  de  trabalho,  falta  de
recursos, questões familiares, de saúde, extrapolando a competência
da própria instituição de ensino para resolvê-los. Para tanto elaborou
um Projeto de Ações de “Enfrentamento à Evasão Escolar”. 

 

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de  Cascavel,  em  05/02/16,  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. 321).

1.4 Parecer CEF/Seed (fl. 334)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
971/16–CEF/Seed, manifesta-se favorável à  renovação do reconhecimento do
curso e encaminha o processo ao CEE/PR.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 330)

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 80/16
–DET/Seed,  encaminha  o  processo  ao  CEE/PR  para  a  renovação  do
reconhecimento.

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 de alteração do Plano de Curso aprovado pelo
Parecer CEE/CEB nº 175/12, de 15/03/12, referente aos dados gerais do curso.
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A direção justificou que o atraso do protocolado no NRE
ocorreu devido à solicitação de  alterações e correções com base nas novas
Deliberações, à realização da avaliação dos cursos e o longo período da greve
dos  educadores  do  Estado  do  Paraná,  uma  vez  que  as  atividades  foram
normalizadas somente no mês de junho.

A  instituição  de  ensino  aderiu  ao  Programa  Brigadas
Escolares – Defesa Civil  na Escola, mas ainda não obteve o Certificado de
Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências,  pois
nem todos os brigadistas realizaram o curso EaD no ano de 2015. A Licença
Sanitária está vigente até 25/09/16.

Segundo  o  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de
Verificação,  a  instituição  de  ensino  apresenta  recursos  físicos,  materiais,
pedagógicos, tecnológicos e humanos em consonância com as Deliberações nº
03/13 e nº 05/13-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,  regime   de   matrícula  semestral,  carga  horária  de 1133
horas, período mínimo  de  integralização do curso de um ano e seis meses, 36
vagas, presencial, do  Colégio Estadual Amâncio Moro – Ensino Fundamental,
Médio, Normal e Profissional, do município de Corbélia, mantido pelo Governo
do Estado do Paraná,   pelo prazo de cinco anos,  a  partir  de  28/12/15  até
28/12/20, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR; 

b) à alteração do Plano do 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,  em
especial  à  obtenção  do  Certificado  de  Conformidade  às  exigências  de
prevenção de incêndio e emergências.

Recomendamos  que  a  formação  pedagógica  da
coordenação do curso e dos docentes que não possuem licenciatura seja ação
a ser implementada.
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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.

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.

             Paulo Afonso Schmidt
       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, 14 de junho de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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