
PROCESSO N° 832/16 PROTOCOLO Nº 13.744.088-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 556/16            APROVADO EM  16/08/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  MACHADO  DE  ASSIS  -  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: NOVA AURORA

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Informática -  Eixo  Tecnológico:  Informação  e  Comunicação,
subsequente ao Ensino Médio e alteração do Plano de Curso aprovado
pelo Parecer CEE/CEB nº 316/12, de 08/05/12.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1161/16 -
Sued/Seed, de  21/07/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Assis Chateaubriand, em 25/08/15, do Colégio Estadual Machado de Assis
– Ensino Fundamental,  Médio e Profissional, do  município  de  Nova Aurora,  que
solicita a renovação do reconhecimento do Curso Técnico em  Informática – Eixo
Tecnológico: Informação e Comunicação, subsequente ao Ensino Médio e alteração
do Plano de Curso, aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 316/12, de 08/05/12.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio Estadual  Machado de Assis – Ensino Fundamental,
Médio e Profissional, localizado na Rua Brasil, nº 318, Centro, do município de Nova
Aurora, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, obteve o credenciamento para
a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº  5879/13, de 18/12/13,
pelo prazo de cinco anos, de 08/01/14 até 08/01/19. 

O Curso Técnico em Informática – Eixo Tecnológico: Informação
e  Comunicação,  subsequente ao  Ensino  Médio,  foi  autorizado  a  funcionar  pela
Resolução  Secretarial  nº  2378/10,  de  26/05/10 e  reconhecido  pela  Resolução
Secretarial nº 3259/12, de 28/05/12, com base no Parecer CEE/CEB nº 316/12, de
08/05/12, pelo prazo de cinco anos, de 08/02/10 até 08/02/15. 
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1.2 Plano de Curso

O Plano do  Curso Técnico em  Informática – Eixo Tecnológico:
Informação  e  Comunicação,  subsequente ao  Ensino  Médio,  foi  aprovado pelo
Parecer CEE/CEB nº  316/12, de 08/05/12 e alterado pelo Parecer CEE/CEMEP nº
698/15, de 09/12/15. 

Proposta de Alteração (fl. 223)

Dados Gerais do Curso:
- Período de Integralização:

De: mínimo de 18 meses e máximo 05 anos
Para: mínimo de 03 semestres letivos e máximo de 10 semestres letivos

Matriz Curricular (fl. 173)
Parecer CEE/CEB nº 316/12, de 08/05/12
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Matriz Curricular (fl. 229)
Parecer CEE/CEMEP nº 698/15, de 09/12/15
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Avaliação Interna (fls. 210 e 211)

Consta no relatório circunstanciado complementar, à fl. 221, a
justificativa da direção da instituição de ensino com relação à evasão no curso:

(…) As ações desenvolvidas para reverter este quadro, por parte da Equipe
Pedagógica e  Coordenação de Curso são: convocação por escrito para o
aluno,  e  se  for  menor,  solicita  a  presença  dos  pais  ou  responsáveis  e
também realizam o contato, via telefone. (…) Caso o aluno resolva retornar
os estudos, A Equipe Pedagógica promove uma análise de notas e faltas
juntamente com os professores, avaliando a real condição do aluno para o
combate à evasão, desenvolvendo um trabalho coletivo.

1.3 Comissão de Verificação (fl. 180)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  74/15, de  31/08/15, do NRE de  Assis Chateaubriand, integrada pelos técnicos
pedagógicos:  Osvaldo  Belo  Braga,  licenciado  em  Letras  e  bacharel  em  Direito;
Elizabeth Hihumi Inagaki Abico,  licenciada em Letras;  Laércio Pereira de Andrade,
licenciado  em  Estudos  Sociais/habilitação  em  Geografia;  e  como  perito  Pedro
Peraçoli,  bacharel  em  Sistemas  de  Informação,  após  verificação  in  loco  na
instituição de ensino, manifesta parecer favorável à renovação do reconhecimento
do curso e informa no relatório circunstanciado:

(…)  No  Colégio  há  uma  sala  para  o  Laboratório  de  Ciências  (Física,
Química  e  Biologia),  com equipamentos  e  materiais  básicos necessários
para  o  desenvolvimento  das  aulas  práticas.  (…)  A biblioteca  da  Escola
funciona num espaço próprio (…). O acervo existente atende a todas as
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disciplinas e modalidades e está informatizada. (…) Para o desenvolvimento
das aulas teóricas e práticas, há 02 salas específicas para o funcionamento
dos  laboratórios  de  informática,  sendo:  01  do  Paraná  Digital  e  03  do
PROINFO (…).  Todas  as  construções  do  colégio  estão  localizadas  num
terreno  de  pouco  declive,  facilitando  o  acesso  das  pessoas  com
necessidades especiais.  (…) Foram providenciadas rampas de acesso. Há
no  Bloco  II,  somente  um  banheiro  adaptado  para  pessoas  com
necessidades especiais.

O Colégio apresentou o Laudo da Vigilância  Sanitária,  com vigência até
17/07/2016. A escola está  inserida no Programa Brigada Escolar.  (…) O
Colégio possui 03 Termos de Convênios assinados com empresas da região
(…): - Cooperativa Agroindustrial Consolata Ltda. - COPACOL (…). Roziane
Muniz  &  Cia  Ltda.  (…).  Centro  Técnico  Educacional  Superior  do  Oeste
Paranaense – CTESOP (…).

A Direção da Instituição de Ensino justifica o não cumprimento do prazo
estabelecido para protocolar o pedido de Renovação do Reconhecimento do
curso em pauta, devido alguns motivos como: a indisponibilidade de número
de Agentes Educacionais II, que encontra-se em defasagem desde o ano de
2014;  funcionária  que  iniciou  a  organização  da  documentação  para  a
montagem  do  processo,  esteve  usufruindo  de  licença  especial  e  que  a
substituiu, não tinha o conhecimento necessário para dar continuidade nos
trabalhos;  no  início  do  corrente  ano  a  organização  do  trabalho  foi
interrompido devido a paralisação das atividades escolares em razão da
greve dos profissionais da educação (…).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Assis  Chateaubriand,  em  24/11/15,  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. 215).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 244) 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1441/16, de 14/07/16, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 240)

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº 87/16,
de 13/05/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Curso
Técnico  em  Informática -  Eixo  Tecnológico:  Informação  e  Comunicação,
subsequente ao Ensino Médio e alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer
CEE/CEB nº 316/12, de 08/05/12, quanto ao período de integralização.
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Considerando  as  informações  da  Comissão  de  Verificação,  a
instituição de ensino está vinculada ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil
na  Escola,  entretanto,  não  possui  o  Certificado  de  Conformidade.  O  Laudo  da
Vigilância Sanitária vigente até 17/07/16, expirou com o processo em trâmite. Possui
recursos  pedagógicos,  humanos  e  tecnológicos conforme  estabelecem  as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

O  atraso  no  envio  do  processo  ocorreu  por  problemas
administrativos ocasionados pelo afastamento  de  funcionário, falta  de  Agentes
Educacionais II e pela greve dos professores, estando em descordo com o artigo 48,
da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, tendo em vista que o prazo limite para o envio
do pedido seria de 180 dias antes de 08/02/15, portanto, anterior à paralisação dos
professores.

II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a)  à  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Informática – Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação, subsequente ao Ensino
Médio,  carga  horária  de  1200 horas,  35 vagas  por  turma,  período  mínimo  de
integralização do curso de 18 meses, regime de matrícula semestral, presencial, do
Colégio Estadual Machado de Assis – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do
município de Nova Aurora, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo
de cinco anos, de 08/02/15 até 08/02/20, 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 para o funcionamento da instituição de ensino e
o desenvolvimento das atividades escolares, com especial atenção ao Certificado de
Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências e à Licença
da Vigilância Sanitária.

Recomenda-se à mantenedora que a formação pedagógica  da
coordenação  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
Sistema  de  Informação  e  Supervisão  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica
(Sistec);
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b) atender ao contido nas Deliberações nº 03/13 e nº 05/13  –
CEE/PR,  em  relação  às  normas  e  prazos  ao  solicitar  a  renovação  do
credenciamento  para  a  oferta  da  Educação  Básica  e  a  renovação  do
reconhecimento do curso;

c) reavaliar a oferta do curso considerando a baixa demanda de
alunos matriculados.

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.

Linda Mary Inacio De Bortoli
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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