
PROCESSO N° 568/16                                  PROTOCOLO Nº 13.775.332-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 405/16            APROVADO EM 14/06/16

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL IRMÃO MÁRIO
CRISTÓVÃO

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de convalidação dos atos escolares praticados antes do ato
autorizatório, de 28/01/13 até 10/05/13, para regularização da vida
escolar dos alunos, do Curso Técnico em Produção de Modas –
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design, subsequente e/ou
concomitante ao Ensino Médio.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1910/15-Sued/Seed,  de 04/12/15,  encaminha a este Conselho o expediente
protocolado  no  NRE  de  Curitiba,  em  18/09/15,  de  interesse  do  Centro  de
Educação  Profissional  Irmão  Mário  Cristóvão,  do município  de  Curitiba,
mantido  pela  Associação  Paranaense  de  Cultura,  pelo  qual  solicita  a
convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  do  ato  autorizatório,  de
28/01/13 até 10/05/13, para regularização da vida escolar dos alunos, do Curso
Técnico  em  Produção  de  Modas  –  Eixo  Tecnológico:  Produção  Cultural  e
Design, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Centro  de  Educação  Profissional  Irmão  Mário
Cristóvão,  localizado  na  Rua  Imaculada  Conceição,  nº  1155,  Prado  Velho,
município de Curitiba, obteve a renovação do credenciamento para oferta de
cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio,  pela  Resolução
Secretarial  nº  2686/12,  de  09/05/12,  pelo  prazo de  cinco  anos,  a  partir  de
09/10/11 até 09/10/16.

O  Curso  Técnico  em  Produção  de  Modas  –  Eixo
Tecnológico: Produção Cultural e Design, subsequente e/ou  concomitante  ao 
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Ensino Médio foi autorizado a funcionar pela Resolução Secretarial nº 1950/13,
de 24/04/13,  pelo prazo de 18 meses,  a  partir  da publicação em DOE, de
10/05/13 até 10/11/14, no entanto foi ofertado a partir de 28/01/13. Obteve o
reconhecimento  pela  Resolução  Secretarial  nº  1424/15,  de  02/06/15,  pelo
prazo de cinco anos, a partir de 10/11/14 até 10/11/19.

A direção da instituição de ensino  justifica (fl. 04):

(…) Ofertávamos o  Curso  Técnico  em Design  de  Moda até  2012 e
estávamos  com  o  processo  de  autorização  do  Curso  Técnico  em
Produção de Moda percorrendo os trâmites, como o Curso de Design
de Moda tinha autorização em caráter experimental e por não constar
no Catálogo Nacional, não podíamos mais ofertar.
(…) A instituição de ensino optou por  começar  a  ofertar  o  curso de
Produção  de  Moda  por  ser  o  que  mais  se  aproxima  do  curso  que
tínhamos. Como a intenção era de não ter a descontinuidade do curso,
realizamos os  protocolos  com antecedência,  não  contávamos que  a
publicação não sairia a tempo.

 2. Mérito

 Trata-se  do  pedido  de  convalidação  dos  atos  escolares
praticados  antes  do  ato  autorizatório,  de  28/01/13  até  10/05/13,  para
regularização da vida escolar dos alunos, do Curso Técnico em Produção de
Modas  –  Eixo  Tecnológico:  Produção  Cultural  e  Design,  subsequente  e/ou
concomitante ao Ensino Médio.

O protocolado foi encaminhado à Assessoria Jurídica deste
CEE/PR,  que sugeriu à CEMEP (fl. 42), a convalidação dos atos escolares
praticados antes do ato autorizatório, do início do ano letivo de 28/01/13 até
10/05/13.

O artigo 36 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR,  estabelece
que  a instituição de ensino só poderá iniciar atividades escolares de curso,
modalidade,  etapa,  série,  ciclo  ou  período,  após  a  publicação  do  ato
autorizatório, sob pena de anulação dos atos escolares praticados antes da
devida  autorização  e  responsabilização  da  autoridade  causadora  do  início
irregular.

 No entanto, a direção justifica que ofertou o Curso Técnico
em Design de Moda, em caráter experimental, até 2012, pois o mesmo não
constava do Catálogo Nacional. Considerando que o processo de autorização
do  Curso    Técnico   em    Produção   de  Moda   se   encontrava   em  trâmite,
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que não poderiam mais ofertar  o  Curso Técnico   em   Design   de    Modas   e
para   que  não   houvesse  descontinuidade,  realizaram  os  protocolos  com
antecedência contando que a publicação sairia em tempo hábil.

 A Coordenação de Documentação Escolar informa que os
Relatórios Finais, apensados às fls. 05 a 10, das turmas iniciadas em 28/01/13,
se  encontram  arquivados  no  Módulo  de  Arquivamento  Marfin,  aguardando
apenas a convalidação dos estudos para serem validados (fl. 34).

Da  análise  do  protocolado  constata-se  que  o  prazo  da
renovação do credenciamento para oferta de cursos da Educação Profissional
Técnica  de  Nível  Médio,  esgotar-se-á  em 09/10/16.  A instituição  de  ensino
informou  que   o  pedido   de  renovação  do  credenciamento  tramita  sob  o
protocolado nº 14.016.630-8, de 29/03/16.

 II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  convalidação  dos
atos  escolares  praticados  antes  da  publicação  do  ato  autorizatório,   de
28/01/13 até 10/05/13, para regularização da vida escolar dos alunos listados
nos Relatórios Finais  às fls. 05 a 10, do Curso Técnico em Produção de Moda
–  Eixo  Tecnológico:  Produção  Cultural  e  Design,  subsequente  e/ou
concomitante  ao  Ensino  Médio,  do  Centro  de  Educação  Profissional  Irmão
Mário  Cristóvão,  do  município  de  Curitiba,  mantido  pela  Associação
Paranaense de Cultura.

 Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação  para  a  expedição  do  ato  de  convalidação  dos  atos  escolares
praticados no período de  28/01/13 até 10/05/13,  para regularização da vida
escolar dos alunos.

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

É o Parecer

 Maria das Graças Figueiredo Saad
            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, 14 de junho 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE 
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