
PROCESSOS N° 700/16                      PROTOCOLOS Nº 13.814.670-7
                        Nº 448/15                                                             Nº 13.637.879-1
                        Nº 545/15                                                             Nº 13.617.904-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 550/16           APROVADO EM 16/08/16

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

INTERESSADO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTA GROSSA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento  do Curso Técnico em
Estética  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e Relatório de
Comissão de Verificação Especial.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
962/16 – Sued/Seed, de 15/06/16, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de Ponta Grossa, em 20/10/15, de interesse do Centro de
Ensino  Superior  dos  Campos  Gerais,  do  município  de  Ponta  Grossa,  que
solicita a renovação do reconhecimento do Curso Técnico em Estética – Eixo
Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, subsequente e/ou concomitante
ao Ensino Médio e Relatório de Comissão de Cerificação Especial.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Centro  de  Ensino  Superior  dos  Campos  Gerais,
localizado  na  Rua  Tomazina,  s/nº,  Bairro  Olarias,  do município  de  Ponta
Grossa, mantido pelo Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais Ltda.,
obteve a renovação do credenciamento para a oferta de cursos da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio pela Resolução Secretarial nº 3265/09, de
06/10/09,  a  partir  do  início  de  2008  até  o  final  de  2012  e  pelo  Parecer
CEE/CEMEP nº 455/16, de 18/07/16, pelo prazo de cinco anos,  a partir  do
início do ano de 2013 até o final do ano de 2017.
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O  Curso  Técnico  em  Estética  –  Eixo  Tecnológico:
Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino
Médio, obteve a renovação do reconhecimento pela Resolução Secretarial nº
3152/09, de 22/09/09, pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de
2006 até o final do ano de 2010.

A direção da instituição de  ensino  justifica  o  atraso do
protocolado no NRE:

(…)  Justificamos  o  atraso  na  entrega dos  documentos  solicitados  para  o
processo  de  renovação  do  credenciamento  da  instituição  para  oferta  de
cursos técnicos devido aos prazos necessários para emissão de documentos
fiscais e a análise de dados necessários para os formulários do processo. A
instituição  não dispõe mais  de  alguns  dados  solicitados  devido  à  recente
cisão e perda/troca de sistemas e servidores (fl. 346).

Foram  apensados  ao  processo  os  protocolados  nº
13.637.879-1 e nº 13.617.904-7, por tratar-se de denúncia de irregularidades
na oferta do Curso Técnico em Estética – Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e
Segurança, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e conduta ilegal
do Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais.

1.2 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Estética  –  Eixo
Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, subsequente e/ou concomitante
ao Ensino Médio foi aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 354/09, de 01/09/09.
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 Matriz Curricular (fl. 329)
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Relatório de Avaliação Interna do Curso (fl. 358)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 330)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  111/16,  de  13/04/16,  do  NRE de Ponta  Grossa,  integrada
pelos técnicos pedagógicos: Adriane Bayer Tozetto, licenciada em Pedagogia;
Vânia Cristina Rutz da Solva, licenciada em Matemática e Marinete de Fátima
Schwab,  licenciada  em  Pedagogia,  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:

(…) As melhorias efetuadas entre os anos de 2010 a 2015, foram
realizadas  na  infraestrutura  da  instituição  a  fim  de  garantir  uma
formação de qualidade. A Unidade Olarias recebeu investimento nos
laboratórios dos cursos da área da saúde através da ampliação dos
espaços e aquisição de materiais para aulas práticas e laboratórios.
Está em andamento a construção de um novo bloco na unidade que
garantirá  novas  salas  de  aula  e  biblioteca  adequadas  às
necessidades dos alunos e professores
(…) A acessibilidade para educandos com deficiência se dá por meio
de rampas de acesso aos andares superiores e demais instalações,
bem  como,  escada  com  corrimões,  corredores  amplos  para
circulação de cadeirantes, banheiros adaptados e placas indicativas
de segurança.
(…) O Certificado  de Vistoria  do Corpo  de Bombeiros expirou  em
28/05/16 e a Licença Sanitária está vigente até 23/09/16.
(…) O Curso Técnico em Estética foi autorizado e reconhecido pela
Resolução Secretarial nº 3189/03, de 27/10/03 e obteve a renovação
do  reconhecimento  pela  Resolução  Secretarial  nº  3152/09,  de
22/09/09, a partir do início do ano de 2006 até o final do ano de 2010.
A última turma foi ofertada em 2014.
(…)  A  biblioteca  dispõe  de  acervo  bibliográfico,  com  nove  mil
exemplares de livros técnicos e 162 de literatura.  
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O  acervo  é  composto  de  obras  literárias,  livros  e  periódicos
científicos,  jornais,  revistas,  CDs  e  DVDs,  além de  uma  base  de
dados  virtuais  contendo  periódicos  das  áreas  do  conhecimento.
Conta  com  material  em  Braile  para  eventuais  consultas  e  vários
títulos especializados em Libras.
(…)  O  laboratório  de  Informática  dispõe  de  25  computadores
completos,  acessados  à  internet.  Os  softwares  e  materiais
disponíveis estão de acordo com a proposta pedagógica.
(…) Os equipamentos e materiais do laboratório  de Estética estão
relacionados às fls. 333 a 337.
(…) Os convênios foram estabelecidos com: Clínica Toning Skin  –
CNPJ  81.097.065/0001-07;  Instituto  Embelleze  –  CNPJ
15.583.014/0001-52; Instituto de Emagrecimento e Estética de Ponta
Grossa Ltda ME – Emagrecento – CNPJ 09.583.176/0001-98.

 O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de Ponta Grossa, em 26/04/16, 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. 350).

1.4 Parecer CEF/Seed (fl. 363)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
1234/16–CEF/Seed, manifesta-se favorável à  renovação do reconhecimento e
encaminha o processo ao CEE/PR.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 359)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
116/16–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 Estética – Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio.

O Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros expirou
em 28/05/16, já com o processo em trâmite e a Licença Sanitária está vigente
até 23/09/16.

 Em relação ao atraso do protocolado no NRE a direção
justifica que  o fato ocorreu por aguardarem a emissão de documentos fiscais e
a análise de dados necessários para os formulários do processo. A instituição 
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não  dispõe  mais  de  alguns  dados  solicitados  devido  à  recente  cisão  e
perda/troca de sistemas e servidores (fl. 346).

Os  protocolados  nº  13.637.879-1  e  nº  13.617.904-7,
apensados ao presente  processo tratam de denúncia  de irregularidades na
oferta do Curso Técnico em Estética – Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e
Segurança, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e conduta ilegal
do Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, por parte da aluna Ingrid
Bergmann,  a  qual  concluiu  o referido  curso  em dezembro de 2011,  sem a
obtenção do Certificado de Conclusão de Curso até a presente data, uma vez
que o prazo de renovação de reconhecimento do curso expirou em 31/12/10.
Foi exarado o Parecer CEE/CEMEP nº 358/15, de 25/08/15, que determinou à
Secretaria de Estado da Educação/Seed/PR a constituição de Comissão de
Verificação  Especial  nos  termos  do  art.  67  da  Deliberação  nº  03/13,  para
apurar a denúncia.

A Comissão de Verificação Especial,  constituída  pelo ato
administrativo  nº  369/15,  de 25/09/15,  do  NRE de Ponta  Grossa,  integrada
pelos técnicos pedagógicos: João Antônio das Chagas, licenciado em Letras;
Vânia  Cristina  Rutz,  licenciada  em  Matemática;  Débora  Taborda  Franco,
licenciada em Física e Marinete de Fátima Schwab, licenciada em Pedagogia,
após verificação “in loco”, informa em seu relatório circunstanciado:
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À fl. 368, o NRE de Ponta Grossa informa que os termos
de convênio com as empresas não foram renovados,  pois  não houve mais
turmas ofertadas do referido curso e que a instituição de ensino solicitará a
cessação do  mesmo.

Considerando  que  o  prazo  de  renovação  de
reconhecimento do Curso Técnico em Estética expirou no final do ano de 2010;
que  a  última  turma  concluiu  o  curso  no  final  do  ano  de  2014;  o  relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação Especial, fl. 357, informando que a
instituição  de  ensino  não  tem  interesse  em  dar  continuidade  ao  curso  a
renovação do reconhecimento deverá ser concedida,  a partir do início do ano
de 2011, excepcionalmente, até o final do ano de 2016, para regularização da
vida escolar dos alunos.

Com a emissão deste Parecer, o contido nos protocolados
nº 13.637.879-1 e nº 13.617.904-7, perdem o objeto de análise, tendo em vista
que com a renovação do reconhecimento do referido curso ficam regularizados
os atos escolares.

 II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Estética – Eixo Tecnológico: Ambiente,
Saúde e Segurança, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, regime
de matrícula modular, carga horária de 1200 horas, mais 120 horas de Estágio
Profissional  Supervisionado,  totalizando  1320  horas,  período  mínimo  de
integralização do curso de dezesseis meses e meio ou trinta e nove meses, de
acordo com o regime de matrícula,  40 vagas, presencial, do  Centro de Ensino
Superior dos Campos Gerais,  do  município de Ponta Grossa, mantido pelo
Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais Ltda., a partir do início do ano
de 2011, excepcionalmente, até o final do ano de 2016.

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) solicitar a cessação do referido curso, uma vez que não
há interesse na oferta do mesmo, conforme informado à fl. 357.
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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.

           Clemencia Maria Ferreira Ribas
                    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, 16 de agosto de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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