
PROCESSO N°  597/16                                 PROTOCOLO Nº 14.048.174-2

PARECER CEE/CEMEP Nº 485/16         APROVADO EM 19/07/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO TÉCNICO DE CURITIBA –  ENSINO MÉDIO E
PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

 1. Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº 773/16–
Sued/Seed, de 16/05/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE  de Curitiba, em 19/04/16, de interesse do Colégio Técnico de Curitiba
– Ensino Médio e Profissional, do município de Curitiba, mantido pela Escola
Tecnológica de Curitiba Ltda., o qual solicita a renovação do reconhecimento
do  Ensino Médio.

 1.1 Da Instituição de Ensino 

 O  Colégio  Técnico  de  Curitiba  –  Ensino  Médio  e
Profissional, localizado na Rua Itacolomi,  nº 450, Bairro Portão, município de
Curitiba  é  mantido  pela  Escola  Tecnológica  de  Curitiba  Ltda.  Obteve  a
renovação  do   credenciamento  para  a  oferta  de  cursos  da  Educação
Profissional Técnica de Nível Médio pela Resolução Secretarial nº 3991/13, de
02/09/13,  pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2013 até o
final do ano de 2017.

O Ensino Médio foi autorizado a funcionar  pela Resolução
Secretarial nº 465/09, de 20/04/09 e reconhecido pela Resolução Secretarial
n°4266/12, de 10/07/12, pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de
2011 até o final do ano 2015, com base no Parecer CEE/CEB nº 399/12, de
13/06/12. 
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A instituição de ensino justifica o atraso do protocolado no 
NRE de Curitiba:
 

(…) O  processo foi entregue fora do prazo por ainda estar aguardando
a aprovação do Regimento Escolar e do Projeto Político Pedagógico,
protocolados em 27/05/15  e aprovados em março de 2016 (fl. 166).

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

 
 Matriz Curricular (fl. 159)
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1.3 Relatório de Avaliação Interna (fl. 162)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 147)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  193/16,  de  29/04/16,  NRE  de  Curitiba,  integrada  pelos
técnicos pedagógicos:  Eliana de Fátima R. da Costa, licenciada em Letras;
Iosodara T. Branco De George, licenciada em Matemática e Valtemir Barnabé,
licenciado em Filosofia, procedeu a verificação,  in loco,  emitiu laudo técnico
favorável  ao  pedido  de  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio  e
informa:

(…) A instituição de ensino passou por algumas melhorias, tais como:
implantação do sistema acadêmico on-line; ampliação e modernização
do laboratório de Informática; disponibilização de rede de acesso Wi-Fi
para  alunos  e  professores,  acesso  à  internet  na  biblioteca  com  a
aquisição  de  novos  computadores  e  rede  cabeada;  assinatura  de
jornais, revistas e obras e implantação do sistema Comut que permite
que os usuários obtenham cópia de documentos técnicos e científicos
disponíveis  nos  acervos  das  principais  bibliotecas  brasileiras  e  em
serviços  de  informações  internacionais;  instalação  de  elevador  para
atender os quesitos de acessibilidade, entre outros.
(…)  Todos  os  setores  se  encontram  organizados.  Os  documentos
escolares dos alunos ativos e inativos estão devidamente arquivados.
(…) Os laboratórios de Biologia, Química e Física estão adequados ao
curso, possuindo o necessário para as aulas práticas.
(….) O acervo bibliográfico é composto por 3161 títulos, um total de
8831 livros,  número suficiente  para atender a demanda. Conta com
uma  responsável  para  atender  aos  alunos,  bacharel  em
Biblioteconomia.
(…) O certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros está vigente até
14/08/16 e a Licença Sanitária  com validade até 29/07/16.
O  corpo  docente  possui  habilitação  específica  de  acordo  com  as
disciplinas indicadas.
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O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de  Curitiba,  em  04/05/16,  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. 186).

 1.5 Parecer CEF/Seed (fl. 188)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
998/16–CEF/Seed, manifesta-se favorável à  renovação do reconhecimento do
Ensino Médio e encaminha o processo ao CEE/PR.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido de renovação do  reconhecimento  do
Ensino Médio, do Colégio Técnico de Curitiba – Ensino Médio e Profissional,
município de Curitiba.

    Da análise do processo constata-se que a renovação do
credenciamento  expirará  em  dezembro  de  2017,  devendo  a  instituição  de
ensino solicitar a renovação com 180 dias de antecedência, nos termos do §
3º, art. 25 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A direção justificou que o atraso do protocolado no NRE,
ocorreu devido ao aguardo da aprovação do Regimento Escolar e do Projeto
Político Pedagógico, protocolados em 27/05/15 e aprovados em março de 2016
(fl. 166).

O certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros expirará
em 14/08/16 e a Licença Sanitária  expirará em 29/07/16, devendo a instituição
de ensino providenciar a sua renovação.

Da análise do protocolado constata-se que a instituição de
ensino  possui  recursos  físicos,  materiais,  tecnológicos,  pedagógicos  e
humanos de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR. 

 II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio,  do Colégio Técnico de Curitiba – Ensino
Médio e Profissional, mantido pela Escola Tecnológica de Curitiba Ltda.,  pelo
prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2016 até o final do ano de
2020, de acordo com a Deliberação nº 03/13.
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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 atenção ao certificado do Corpo de Bombeiros e Licença Sanitária.

A instituição de ensino deverá:

 a) atender ao contido na Deliberação nº 03/13, respeitando
os  prazos  estabelecidos,  ao  solicitar  a  renovação  do  credenciamento  e  a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

e) providenciar o pedido de renovação do credenciamento,
uma vez que o prazo expirará em 31/12/17.

Encaminhamos:

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

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

É o Parecer.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
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, 19 de julho 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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