
PROCESSO N°  916/16                                     PROTOCOLO Nº 13.764.520-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 604/16  APROVADO EM 14/09/16

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MARISTA PIO
XII

MUNICÍPIO: PONTA GROSSA

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Curso Técnico  em Segurança do
Trabalho  –  Eixo  Tecnológico:  Segurança,  subsequente  e/ou
concomitante ao Ensino Médio, para fins de cessação.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI

I – RELATÓRIO

 1.Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1276/16–
Sued/Seed, de 11/08/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de Ponta Grossa, em 10/09/15, de interesse do Centro de Educação
Profissional  Marista  Pio  XII,  do  município  de  Ponta  Grossa, mantido  pela
Associação Paranaense de Cultura - APC, pelo qual solicita o reconhecimento
do Curso Técnico em Segurança do Trabalho – Eixo Tecnológico: Segurança,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, para fins de cessação.

                         
 1.1 Da Instituição de Ensino

 O  Centro  de  Educação  Profissional  Marista  Pio  XII,
localizado na Rua Rodrigues Alves,  nº  701,  Jardim Carvalho,  município  de
Ponta Grossa, mantido pela Associação Paranaense de Cultura - APC, obteve
o credenciamento para a oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, pela Resolução Secretarial  nº 1191/13, de 13/03/13, pelo prazo
de cinco anos, a partir da publicação em DOE, de 18/03/13 até 18/03/18.

O  Curso  Técnico  em  Segurança  do  Trabalho  –  Eixo
Tecnológico: Segurança, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio foi
autorizado para funcionamento pela Resolução Secretarial nº   nº 5911/13, de
19/12/13, pelo prazo de 16 meses, a partir da data da publicação em DOE, de
08/01/14 até 08/05/15.
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A direção justifica o atraso do protocolado no NRE:

(…) A instituição de ensino encontra-se com documentação relativa à
infraestrutura  do  prédio  em  tramitação  junto  aos  órgãos  públicos
impedindo o cumprimento das exigências dispostas na Deliberação nº
03/13-CEE/PR.  Houve morosidade na elaboração das solicitações a
serem cumpridas pela gestão da instituição, ocasionando a perda de
prazos. O processo foi entregue ao NRE/PG no dia 28/07/15, porém,
nesta  ocasião,  o  mesmo não  foi  protocolado  por  este  NRE,  sendo
enviado novamente para o registro formal via protocolo.

  1.1 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Administração  –  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios,  subsequente e/ou concomitante ao Ensino
Médio foi aprovado pelo  Parecer CEE/CEMEP nº 02/13, de 08/02/13.
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 Matriz Curricular (fl. 437)
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Quadro de Avaliação Interna do Curso (fl. 473)

2014 – 1º semestre – 1º período: 09 alunos matriculados,
02 desistentes, 02  reprovados e 05 concluintes
2014 – 2º semestre - 2º período: 05 alunos matriculados,
01 desistente, 04 concluintes
2015- 1º semestre – 3º período: 04 alunos matriculados e
04 concluintes
2015 – 2º semestre – 4º período: 04 alunos matriculados e
04 concluintes
2014 – 2º semestre – 1º período: 07 alunos matriculados,  
02 desistentes e 05 concluintes

 2015 – 1º semestre - 2º período: 05 alunos matriculados e  
05 concluintes
2015 – 2º semestre – 3º período: 05 alunos matriculados,
01 desistente e 04 concluintes
2016 – 1º semestre - 4º período: 04 alunos matriculados e
04 alunos concluintes

1.3 Comissão de Verificação (fl. 438)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 414/15, de 08/10/15, NRE de Ponta Grossa, integrada pelos
técnicos  pedagógicos:  Débora  Taborda  Franco,  licenciada  em  Física;  Isiele
Mello da Silva, bacharel em Turismo; Marinete de Fátima Schwab, licenciada
em Pedagogia e como perita Euzita Ferreira,  bacharel em Engenharia Civil,
com  especialização  em  Segurança  do  Trabalho,
em  seu  relatório  circunstanciado,  manifesta-se  favorável  à  continuidade  do
curso e  informa:

(…) A instituição de ensino apresenta infraestrutura adequada para o
desenvolvimento  das  atividades  escolares,  com acessibilidade  para
educandos com deficiência.
(…) O Certificado  de Vistoria do Corpo de Bombeiros está vigente até
22/05/16 e a Licença Sanitária até 16/09/16.
(…) Para a realização das aulas práticas é utilizado o laboratório do
Colégio Marista, uma vez que o TECPUC é anexo ao colégio, com a
utilização de EPI's, bonecos e demais materiais.
(…) A biblioteca dispõe de poucos exemplares de títulos,  tendo em
vista  que  nas  salas  de  aula  há  equipamentos  de  multimídia  e  os
professores trabalham com livros e outras mídias de forma on-line.
(…) O corpo docente possui habilitação específica de acordo com as
disciplinas indicadas.
(…) Mantém convênios com CIEE – Centro de Integração Empresa
Escola e ACIPG – Associação Comercial Industrial de Ponta Grossa.
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O Termo de Responsabilidade, emitido pela Chefia do NRE
de Ponta Grossa, em 22/10/15, 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. 463).

 Parecer CEF/Seed (fl. 483)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
1706/16–CEF/Seed,  manifesta-se  favorável  ao  reconhecimento  do  curso  e
encaminha o processo ao CEE/PR.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 477)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
154/16 –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 Segurança do Trabalho – Eixo Tecnológico: Segurança, subsequente e/ou
concomitante ao Ensino Médio, para fins de cessação.

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento/Seed,
informa (fl. 483),  que a direção apresentou solicitação de reconhecimento para
fins de cessação, devido a redução do número de alunos.

De acordo com a informação da Chefia do NRE de Ponta
Grossa  (fl.  469),  os  Relatórios  Finais  do  Curso  Técnico  em Segurança  do
Trabalho do Centro de Educação Profissional Marista Pio XII, referentes aos
anos  letivos  de  2014  e  2015,  encontram-se  em  ordem  no  Módulo  de
Armazenamento de Relatórios Finais – MARFIN.

Da análise do processo constata-se que o Certificado  de
Vistoria do Corpo de Bombeiros expirou em 22/05/16, já com o processo em
trâmite. A Licença Sanitária está vigente até 16/09/16.

Conforme a informação da instituição de ensino (fl. 487), a
última turma ofertada concluiu o curso em 01/07/16.

De acordo com o relatório circunstanciado da Comissão de
Verificação  a  instituição  de  ensino  apresenta  infraestrutura  adequada   e
recursos físicos, materiais, tecnológicos e humanos, de acordo com as normas
legais.
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Foi apensada ao processo à fl. 487,  informação sobre o
quadro de avaliação interna do curso.

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis ao reconhecimento   do
Curso  Técnico  em Segurança  do  Trabalho  –  Eixo  Tecnológico:  Segurança,
subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio, regime  de  matrícula
período/semestre,  carga  horária  de  1200  horas,  período   mínimo   de
integralização  do  curso  de  16 meses,  35 vagas por turma, presencial, do
Centro  de  Educação  Profissional  Marista  Pio  XII,  do  município  de  Ponta
Grossa,  mantido  pela  Associação  Paranaense  de  Cultura  APEC,  desde
08/01/14 até o final do ano de 2016, para fins de cessação.

A  instituição  de  ensino  deverá tomar  as  devidas
providências quanto ao registro  on-line no Sistec – Sistema de Informação e
Supervisão de Educação Profissional e Tecnológica para o curso.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato de  reconhecimento do curso, para fins de
cessação.

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

É o Parecer.

       Linda Mary Inacio 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, 14 de setembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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