PROCESSO N° 732/16

PROTOCOLO Nº 13.159.856-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 464/16

APROVADO EM 18/07/16

CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
DE NÍVEL MÉDIO
INTERESSADO: COLÉGIO TÉCNCIO DE UNIÃO DA VITÓRIA – COLTEC ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL
MUNICÍPIO: UNIÃO DA VITÓRIA
ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Multimídia – Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design,
concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio.
RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD
I – RELATÓRIO
1. Histórico
A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 994/16–
Sued/Seed, de 20/06/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de União da Vitória, em 15/04/14, de interesse do Colégio Técnico de
União da Vitória – COLTEC - Ensino Médio e Profissional, do município de
União da Vitória, mantido pela Fundação Municipal Centro Universitário da
Cidade de União da Vitória - UNIUV, o qual solicita a renovação do
reconhecimento do Curso Técnico em
Multimídia – Eixo Tecnológico:
Produção Cultural e Design, concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio.
1.1 Da Instituição de Ensino
O Colégio Técnico de União da Vitória – Ensino Médio e
Profissional, localizado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 3856,
Bairro São Basílio Magno, município de União da Vitória, obteve o
credenciamento para a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial
nº 1480/12, de 05/03/13, pelo prazo de cinco anos, a partir da publicação em
DOE, de 23/03/12 até 23/03/17.
O Curso Técnico em Multimídia – Eixo Tecnológico:
Produção Cultural e Design, concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio
foi autorizado para funcionamento pela Resolução Secretarial nº 5454/08, de
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25/11/08 e reconhecido pela Resolução Secretarial nº 1478/12, de 05/03/12,
pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2009 até o final do ano de
2013, com base no Parecer CEE/CEB nº 53/12, de 16/02/12.
1.2 Plano de Curso
O Plano do Curso Técnico em Multimídia – Eixo
Tecnológico: Produção Cultural e Design, concomitante e/ou subsequente ao
Ensino Médio foi aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 53/12, de 16/02/12.
Matriz Curricular (fl. 550)
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Relatório de Avaliação Interna do Curso (fl. 621)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 551)
A Comissão de Verificação constituída pelo Ato
Administrativo nº 100/14, de 19/08/14, NRE de União da Vitória, integrada
pelos técnicos pedagógicos: Marines Otília Kunze da Luz, licenciada em
Pedagogia; Eliz Aparecida Bernardino, licenciada em Pedagogia; Rosimeire
Vesaro, licenciada em Artes Visuais e como perito Cleiton César Schafer,
licenciado em Informática com especialização em Comunicação Audiovisual,
em seu relatório circunstanciado, declara a existência de condições para que
se conceda a renovação do reconhecimento, e informa:
(…) A instituição de ensino apresenta condições de infraestrutura,
saneamento básico, higiene, acesso, segurança, iluminação e
salubridade.
(…) Em relação à acessibilidade para educandos com deficiência,
possui rampas e piso podotátil indicativo, bebedouro e banheiros
adaptados.
(…) O Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros apresenta
validade até 02/06/16 e a Licença Sanitária até 30/04/17.
(…) Possui laboratório de Ciências, Química e Biologia e laboratórios
específicos para o curso em questão, como Fotografia, Cinema e TV e
laboratório de Rádio, devidamente equipados. Nos últimos anos houve
a reestruturação e aquisição de novos equipamentos para os
Laboratórios de Fotografia, Rádio e TV. Dispõe de uma Ateliê com 38
mesas para desenho e equipadas com réguas paralelas.
(…) Conta oito laboratórios de Informática situados em espaços
apropriados e equipados. Foram adquiridos mais 200 computadores.
(…) A biblioteca conta com acervo bibliográfico atualizado. A
mantenedora realiza duas licitações por ano para a aquisição de títulos
referentes ao curso.
(…) O corpo docente possui habilitação específica de acordo com as
disciplinas indicadas.
(…) Mantém convênio com Inova Comunicação Visual Ltda.; FM Verde
Vale Ltda. e Comércio Gráfica e Editora Ltda.
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(…) Em relação ao atraso do protocolado no NRE, a Comissão
identificou que o reconhecimento do curso encontrava-se vencida
desde 31/12/13 e somente em fevereiro do ano de 2014, o Colégio
encaminhou o pedido de renovação do reconhecimento, porém, ficou
aguardando a providência de documentos faltantes. Outro fator que
ocasionou o atraso foi a adequação à Deliberação nº 03/13-CEE/PR (fl.
564).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de União da Vitória, em 07/10/14, 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. 579).
1.4

Parecer CEF/Seed (fl. 629)

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº
1278/16–CEF/Seed, manifesta-se favorável à renovação do reconhecimento do
curso e encaminha o processo ao CEE/PR.
1.5 Parecer DET/Seed (fl. 625)
A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº
103/16–DET/Seed, encaminha o processo ao CEE/PR para a renovação do
reconhecimento do curso.
2. Mérito
Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do
Curso Técnico em Multimídia – Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design,
concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio.
A Comissão de Verificação informou que o reconhecimento
do curso encontrava-se vencido desde 31/12/13, o Colégio encaminhou o
pedido de renovação do reconhecimento em fevereiro do ano de 2014, porém,
ficou aguardando a providência de documentos faltantes. Outro fator foi a
adequação à Deliberação nº 03/13-CEE/PR.
Constata-se que o prazo do credenciamento expirará em
23/03/17. A instituição de ensino deverá solicitar a renovação do
credenciamento para oferta da Educação Básica, 180 dias de antecedência do
seu vencimento, nos termos do § 3º, art. 25 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.
O Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros venceu
em 02/06/16, já com o processo em trâmite, e a Licença Sanitária apresenta
validade até 30/04/17.
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De acordo com a Comissão de Verificação, a instituição de
ensino apresenta condições básicas para a oferta do curso, com recursos
físicos, materiais, pedagógicos, tecnológicos e humanos em consonância com
as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR.
Foram apensadas ao processo, as fls. 634 e 640, Licença
Sanitária e termos de convênio.
II – VOTO DA RELATORA
Face ao exposto, somos favoráveis à renovação do
reconhecimento do Curso Técnico em Multimídia – Eixo Tecnológico: Produção
Cultural e Design, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, regime de
matrícula modular, carga horária de 1000 horas, período mínimo de
integralização do curso de três anos, 60 vagas, presencial, do Colégio Técnico
de União da Vitória - COLTEC – Ensino Médio e Profissional, do município de
União da Vitória, mantido pela Fundação Municipal Centro Universitário da
Cidade de União da Vitória – UNIUV, pelo prazo de cinco anos, a partir de
31/12/13 até 31/12/18, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13CEE/PR.
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.
Recomendamos que a formação pedagógica da
coordenação do curso e 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 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 credenciamento e renovação do reconhecimento do curso;
c) providenciar o pedido de renovação do credenciamento
para a oferta da Educação Básica, uma vez que o prazo expirará em 23/03/17.
Encaminhamos:
a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da
Educação para a expedição do ato de renovação do reconhecimento do curso;
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b) o processo à instituição de ensino para constituir acervo
e fonte de informação.
É o Parecer.
Maria das Graças Figueiredo Saad
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, 18 de julho 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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