
PROCESSO N° 762/16                                    PROTOCOLO Nº 13.877.288-8
                                                                                                 
PARECER CEE/CEMEP Nº 534/16 APROVADO EM 15/08/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL MALBA TAHAN – ENSINO MÉDIO,
NORMAL E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: ALTÔNIA

ASSUNTO: Pedido de 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/CEMEP nº 771/14, de 03/11/14.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I – RELATÓRIO

 1.Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1060/16 –
SUED/SEED,  de  30/06/16,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado  no  NRE de  Umuarama,  em 07/12/15,  de  interesse  do  Colégio
Estadual Malba Tahan – Ensino Médio, Normal e Profissional, do município de
Altônia, mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  pelo  qual  solicita  o
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/CEMEP nº 771/14, de 03/11/14.

 1.1 Da Instituição de Ensino

 O Colégio Estadual Malba Tahan – Ensino Médio, Normal e
Profissional,  localizado  na  Rua  Olavo  Bilac,  nº  560,  Centro,  município  de
Altônia,  obteve  o credenciamento  para  a  oferta  da  Educação  Básica,  pela
Resolução Secretarial nº 4377/12, de 17/07/12, pelo prazo de cinco anos, a
partir da publicação em DOE, de 30/07/12 até 30/07/17.

O  Curso  Técnico  em  Informática  –  Eixo  Tecnológico:
Informação e Comunicação, subsequente ao Ensino Médio,  foi  autorizado a
funcionar pela Resolução Secretarial nº 6376/14, de 02/12/14, pelo prazo de
dezoito  meses,  a  partir  da  data  da  publicação  em  DOE,  de  17/12/14  até
17/06/16.
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 1.1 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 771/14, de 03/11/14.

Alteração Proposta:

Dados Gerais do Curso

Período de integralização do curso:

De: mínimo de um ano e seis meses e máximo de cinco  
anos

 Para: mínimo de três semestres letivos e máximo de dez  
semestres letivos
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 Matriz Curricular (fl. 251)
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Matriz Curricular (fl. 252)
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Quadro de Avaliação Interna do Curso (fl. 254)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 255)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 163/16, de 16/06/16, do NRE de Umuarama, integrada pelos
técnicos  pedagógicos:  Dejacira  Bazan  de  Souza,  licenciada  em  Educação
Física;  Lucimara  Bertinotti,  licenciada  em  Matemática;  Edina  Teresinha
Monteiro, licenciada em Educação Física e como perito  Alex Vinícius Faria,
bacharel  em  Ciência  da  Computação,  após  análise  da  documentação  e
verificação,  in loco,   atesta a veracidade das declarações e a existência de
condições para o funcionamento do curso e informa:

(…)  O  colégio  apresenta  infraestrutura  necessária  para  o
desenvolvimento  das  atividades escolares.  Algumas melhorias  foram
realizadas, tais como: cobertura da entrada do portão principal; portal
alternativo com rampa e adaptação dos banheiros para educandos com
deficiência;  aumento  do  padrão  de  energia;  pinturas;  aquisição  de
instrumentos musicais e aparelhos tecnológicos de suporte ao trabalho
pedagógico e de acervo bibliográfico e instalação de ar condicionado
nas salas de aula.
(…) O laboratório de Informática está instalado em um ambiente amplo
e iluminado, com ar condicionado, ventiladores de teto, quadro branco,
lousa digital, 15 computadores, impressora e materiais para as aulas
práticas. Condições mínimas para a oferta do curso.
(…) O laboratório de Ciências, Química, Física e Biologia, dispõe de
equipamentos,  materiais,  vidrarias  e  reagentes  e  é  utilizado
constantemente.
(…)  O  local  onde  está  instalada  a  biblioteca  é  amplo,  contendo
computadores,  impressora  e  acervo  bibliográfico  específico  para  o
curso.
(…) A Licença  Sanitária  apresenta  validade  até  02/02/17.  Aderiu  ao
Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, mas ainda não
obteve o Certificado de Conformidade.
(…) O corpo docente possui habilitação específica de acordo com as
disciplinas indicadas.
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(…)  Mantém  convênios  com  NET  System  Informática,  INT
Organizações Ltda.  e Maestro Resultados.

 O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de  Umuarama,  em  17/06/16,  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. 270).

 1.4 Parecer CEF/SEED (fl. 288)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
1342/16-CEF/SEED,  manifesta-se  favorável  ao  reconhecimento  do  curso  e
encaminha o processo ao CEE/PR. 

1.5 Parecer DET/SEED (fl. 284)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
136/16–DET/SEED, encaminha o processo ao CEE/PR para o reconhecimento
do curso.

2. Mérito

Trata-se do pedido  de reconhecimento do Curso Técnico
em Informática – Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação, subsequente
ao Ensino Médio.

A Licença Sanitária apresenta validade até 02/02/17. 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.

 Constata-se que o prazo do credenciamento para a oferta
da  Educação  Básica,  expirará  em 30/07/17.  A instituição  de  ensino  deverá
solicitar a  sua renovação 180 dias antes do seu vencimento, nos termos do §
3º, do art. 25, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Informática  –  Eixo
Tecnológico:  Informação e Comunicação,  subsequente ao Ensino Médio,  foi
alterado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 698/15, de 09/12/15, referente à carga
horária,  perfil  profissional  de  conclusão  de  curso  e  matriz  curricular,  com
implantação gradativa a partir do início do ano de 2016.

De acordo com o relatório circunstanciado da Comissão de
Verificação  a   instituição   de   ensino   possui   recursos   físicos, materiais e 
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humanos, necessários para a oferta do curso, conforme  Deliberações nº 03/13
e nº 05/13-CEE/PR.

II – VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento  do   Curso Técnico em Informática –
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação, subsequente ao Ensino Médio,
regime de matrícula  semestral, carga horária de 1200 horas, período  mínimo
de   integralização  do  curso  de  um ano e seis meses, 35 vagas por turma,
presencial,  do  Colégio  Estadual  Malba  Tahan  –  Ensino  Médio,  Normal  e
Profissional, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, desde 17/12/14 e por
mais cinco anos, contados a partir de 17/06/16 até 17/06/21, 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, necessárias para o funcionamento da
instituição   de   ensino   e   o   desenvolvimento  das  atividades escolares, em
especial atenção 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.

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  para  oferta  da  Educação  Básica  e  a  renovação  do
reconhecimento do curso.

c) solicitar o pedido de renovação do credenciamento para
oferta da Educação Básica, uma vez que o prazo esgotar-se-á em 30/07/17.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato de  reconhecimento do curso;
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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,15 de agosto de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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