
PROCESSO N°  837/16                                 PROTOCOLO Nº 12.077.212-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 598/16         APROVADO EM 12/09/16

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

INTERESSADO: CENTRO  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL
PROFESSORA MARIA DO ROSÁRIO CASTALDI

MUNICÍPIO: LONDRINA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento  do Curso Técnico  em
Eletrônica – Eixo Tecnológico:  Controle e Processos Industriais,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso
aprovado pelo Parecer CEE/PR nº 688/08, de 10/10/08.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI

I – RELATÓRIO

 1. Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1141/16–
Sued/Seed, de 19/07/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no  NRE  de  Londrina,  em 24/09/13,  de  interesse  do   Centro  Estadual  de
Educação Profissional Professora Maria do Rosário Castaldi, do município de
Londrina, mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  o  qual  solicita  a
renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Eletrônica  -  Eixo
Tecnológico: Controle e Processos Industriais, subsequente ao Ensino Médio e
a alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/PR nº 688/08, de
10/10/08.

 1.1 Da Instituição de Ensino 

 O  Centro  Estadual  de  Educação  Profissional  Professora
Maria  do Rosário  Castaldi, localizado na Avenida  Arthur Thomaz, nº 1181,
Jardim  Jamaica,  município  de  Londrina,  obteve  a  renovação  do
credenciamento para a oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, pela Resolução Secretarial nº 6269/12, de 15/10/12, pelo prazo
de cinco anos, a partir do início do ano de 2012 até o final do ano de 2016.

O  Curso  Técnico  em  Eletrônica  -  Eixo  Tecnológico:
Controle e Processos Industriais, subsequente ao Ensino Médio, foi autorizado
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a funcionar pela Resolução Secretarial nº 3429/06, de 12/07/06  e reconhecido
pela Resolução Secretarial nº 4991/08, de 30/10/08, pelo prazo de cinco anos,
a partir  de 30/10/08 até 30/10/13, com base no Parecer CEE/PR nº 688/08, de
10/10/08.

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

(…) Informamos que a solicitação de renovação de reconhecimento do
curso foi protocolada em tempo hábil, 24/09/13, no entanto, o processo
permaneceu na escola para providências no período de 14/01/14 até
25/07/14.  Tal  atraso  deve-se  ao  fato  de  não  terem  sido  ofertadas
turmas  neste  período,  sendo  priorizado  outros  processos  de  maior
urgência. A escola reavaliou a demanda, optando por dar continuidade
ao reconhecimento do curso e ofertá-lo no ano seguinte.
(…) O NRE informa que o atraso no trâmite se deu pelo acúmulo de
trabalho em decorrência da diminuição na demanda de funcionários do
NRE.

1.2 Plano de Curso

 O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Eletrônica  -  Eixo
Tecnológico: Controle e Processos Industriais, subsequente ao Ensino Médio,
foi aprovado Parecer CEE/PR nº 688/08, de 10/10/08.

Alteração Proposta:

Dados Gerais do Curso (fl. 340)

Período de integralização do curso:

De: mínimo de dezoito meses e máximo de 70 meses
Para: mínimo de quatro semestres letivos e máximo de 10
semestres letivos.

Número de vagas:
De: 90 vagas
Para: 35 vagas por turma
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 Matriz Curricular (fl. 412)
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Matriz Curricular (fl. 413)
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Relatório de Avaliação Interna do Curso (fl. 586)

  1.3 Comissão de Verificação (fl.669 )

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  03/16,  de  07/01/16,  NRE  de  Londrina,  integrada  pelos
técnicos pedagógicos:  Edna Maria Gomes Corrêa, licenciada em Pedagogia;
Isabelle Karime Maruch de Castilho e Melo, licenciada em Educação Artística;
Mônica  Carvalho  Barbosa,  licenciada  em Educação  Artística  e  como perito
Carlos  Alberto  de  Oliveira,  bacharel  em  Engenharia  Elétrica,  com
especialização em Engenharia  de Segurança do Trabalho,  em seu relatório
circunstanciado,  declara  a  existência  de  condições para  que se  conceda  a
renovação do reconhecimento,  e  informa:

(…)  O  prédio  apresenta  excelente  estado  de  conservação  e
manutenção  em toda  sua  estrutura  física.  Os  ambientes  internos  e
externos são bem iluminados e arejados.
(…) Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola,
mas  ainda  não  o  Certificado  de  Conformidade.  A Licença  Sanitária
apresenta validade até 04/11/17.
(…)  Dispõe  de  rampas  de  acesso,  banheiros  adaptados  para
atendimento aos educandos com deficiência.
(…) A instituição de ensino passou por melhorias, tais como: aquisição
e recebimentos de equipamentos,  recursos materiais e pedagógicos.
Instalação  de  corrimãos  nas  escadas,  lixeiras  para  coleta  seletiva,
luminárias  de  emergência,  sinalização  de  emergência  e  circuito
fechado  de  monitoramento  para  garantir  a  segurança  do  ambiente.
Reforma  da  secretaria  escolar,  pintura  e  manutenção  do  prédio,
adequação do espaço para melhor  distribuição da merenda escolar,
criação de uma sala de reunião, adequação de espaço para mais uma 
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sala  de aula  e  melhorias na sala  da coordenação.  Revitalização da
biblioteca  com  novos  conjuntos  de  mesas  e  cadeiras  e  livros
destinados ao ensino técnico, voltados para as áreas de automação,
robótica, materiais e máquinas, eletroidráulica, eletropneumática, entre
outros. Aquisição de um conjunto de aplicação de CLP e automação
eletropneumática, braços robóticos, máquina de soldagem, furadeira de
bancada, torno mecânico e fresadora CNC.
(…)  Dispõe  de  sete  laboratórios  específicos:  laboratórios  de  CLP,
Acionamentos  Eletrônicos,  Instalações  Elétricas,  de  Automação  e
Robótica  e  Eletrônica,  de  Equipamentos  e  Comandos,  Usinagem  e
Informática.
(…)  Possui  laboratório  básicos  de  Química,  Física  e  Biologia,  de
Matemática e Informática.
(…) O acervo da biblioteca é diversificado e atualizado, em quantidade
suficiente para atender a demanda do curso.
(…) Mantém convênios com: WDF Automação Industrial Ltda.; Vagner
Lopes de Assis – ME; CRAF Máquinas e Ferramentas Ltda.
(…) O corpo docente apresenta habilitação específica de acordo com
as disciplinas indicadas.
(…)  Em relação  à  evasão a  equipe  diretiva,  pedagógica  e  docente
procuram constantemente traçar estratégias para reverter os índices de
evasão. Tem sido realizado um trabalho de base com os professores,
coordenadores  e  equipe  pedagógica  nas  turmas  inciais  com  a
apresentação  do  curso,  explanação  em  linhas  gerais  sobre  seu
desenvolvimento,  metodologias  de  trabalho,  carga  horária,  estágio
curricular obrigatório, frequência e avaliação.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de  Londrina,  em  11/01/16,  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. 695).

1.4 Parecer CEF/Seed (fl. 709)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
1439/16–CEF/Seed, manifesta-se favorável à  renovação do reconhecimento
do curso e encaminha o processo ao CEE/PR.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 705)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
111/16–DET/Seed,  encaminha o processo ao CEE/PR para a renovação do
reconhecimento do curso.
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2. Mérito

Trata-se do pedido de   renovação do reconhecimento do
Curso  Técnico  em  Eletrônica  –  Eixo  Tecnológico:  Controle  e  Processos
Industriais,  subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso
aprovado pelo Parecer CEE/PR nº 688/08, de 10/10/08.

Cabe observar que a matéria foi protocolada sob a égide
da Deliberação nº 02/10-CEE/PR, porém, o NRE designou uma Comissão de
Verificação  que  realizou  visita,  in  loco,  averiguando  as  condições  físicas,
materiais,  pedagógicas  e  humanas,  com  base  na  Deliberação  nº  03/13-
CEE/PR. Portanto, a renovação do reconhecimento será concedida de acordo
com a Deliberação vigente.

A direção  justificou  que  a  solicitação  de  renovação  de
reconhecimento  do  curso  foi  protocolado  em  24/09/13.  Porém,  como  não
estavam sendo ofertadas turmas por falta de demanda de alunos, priorizou-se
outros processos de maior urgência. A escola reavaliou a demanda e  optou por
dar continuidade ao reconhecimento do curso e ofertá-lo no ano seguinte. O
NRE informa que o atraso no trâmite se deu pelo acúmulo de trabalho em
decorrência da diminuição na demanda de funcionários do NRE.

 
 Constata-se que o prazo de renovação do credenciamento
vencerá em 31/12/16. O pedido de renovação do credenciamento tramita  pelo
protocolado nº 14.050.600-1.
 

A  instituição  de  ensino  aderiu  ao  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  mas  não  obteve  o  Certificado  de
Conformidade. A Licença Sanitária  apresenta prazo de vigência atualizado.

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
a Deliberação nº 03/13-CEE/PR

 II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Eletrônica – Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais, subsequente
ao Ensino Médio, regime de matrícula semestral, carga horária de 1467 horas, 
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mais 200 horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 1667 horas,
período  mínimo   de   integralização  do  curso  de  18  meses,   90  vagas,
presencial, do  Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria do
Rosário Castaldi, do  município de Londrina, mantido pelo Governo do Estado
do Paraná,  pelo prazo de  cinco anos, a partir  30/10/13 até 30/10/18,  de
acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR; 

b)  às  alterações  do  Plano  do  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  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 e renovação do reconhecimento do curso.

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 Inácio De Bortoli
     Relatora
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DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

                                 Curitiba, 12 de setembro 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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