
PROCESSO Nº 910/16                          PROTOCOLO Nº 14.135.711-5

PARECER CEE/CEMEP Nº 608/16        APROVADO EM 14/09/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  DO  PARANÁ  –  ENSINO
FUNDAMENTAL,  MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO:  Pedido  de  alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo  Parecer
CEE/CEMEP nº 700/14, de 18/09/14, que renovou o reconhecimento
do Curso Técnico em Edificações - Eixo Tecnológico: Infraestrutura,
subsequente  ao  Ensino  Médio,  referente  ao  regime  de
funcionamento,  exclusivamente,  para  as  turmas  do  3º  e  4º
semestres do curso, ofertadas no ano de 2016.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS 

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1265/16–
SUED/SEED, de 09/08/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de Curitiba, em 21/06/16, de interesse do Colégio Estadual do Paraná –
Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de Curitiba, mantido pelo
Governo  do  Estado  do  Paraná,  que  solicita   a  alteração  do  Plano  de  Curso
aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEMEP nº  700/14,  de  18/09/14,  que renovou  no
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Edificações  -  Eixo  Tecnológico:
Infraestrutura,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  referente  ao  regime  de
funcionamento, exclusivamente, para as turmas do 3º e 4º semestres do curso,
ofertadas no ano de 2016.

  A instituição de ensino justifica à fl. 03, a seguir:
             (...)

Vimos por meio deste solicitar que os alunos do 3º e 4º semestres do
Curso Técnico em Edificações possam cumprir a carga horária prevista
no Plano de Curso, totalizando 20 horas, no período compreendido entre
2ª e 5ª feira (somente duas turmas que estão em curso no momento:
uma turma do 3º semestre – com término no final do ano letivo de 2016 e
uma turma do 4º semestre com término no final do 1º semestre/2016).
(…)  Este  pedido  justifica-se  pelo  fato  de  muitos  estudantes  já  terem
assumido compromissos na 6ª feira, uma vez que os próprios afirmam
que quando iniciaram o curso em 2015,  lhes foi informado que no 3º e 4º
semestre não teriam aulas na 6ª feira. Assumiram neste dia atividades
diversas como cursos ofertados pelo CEP ( ex: Maquetaria, cuja turma
iniciou  em 2015 e se mantém em 2016);  cursos externos,  com ônus
financeiro;  responsabilidades  profissionais  com  escala  de  trabalho;
estágio obrigatório etc. (cópias das solicitações dos alunos em anexo).
Diante   da   realidade   que  se  apresenta  hoje  neste  estabelecimento,
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solicitamos  auxílio  para  que  se  resolva  da  melhor  forma  possível  o
impasse que se apresenta, tendo em vista que os  referidos   estudantes
estão extremamente resistentes ao cumprimento da carga horária posta
neste semestre na 6ª feira.
(…)  O  impasse  avolumou-se  pelo  fato  de  que  o  ano  letivo  de  2015
terminou no dia 26/02/16 e o ano letivo de 2016 inciou no dia 29/02/16.
Os estudantes da classe trabalhadora já haviam assumido atividades que
os impossibilitavam de frequentar as aulas na 6ª feira.

 2. Mérito

Trata-se do pedido de alteração do Plano de Curso aprovado
pelo  Parecer  CEE/CEMEP  nº  700/14,  de  18/09/14,  que  renovou  no
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Edificações  -  Eixo  Tecnológico:
Infraestrutura,  subsequente  ao  Ensino  Médio,   referente  ao  regime  de
funcionamento, exclusivamente, para as turmas do 3º e 4º semestres do curso,
ofertadas no ano de 2016.

O Departamento de Educação e Trabalho/Seed, informa (fl.
27):

A instituição  de  ensino  justifica  a  necessidade  do  pleito  relatando:  a
informação repassada aos alunos quando iniciaram o curso no ano de
2015, sobre a possibilidade desse regime de funcionamento nas turmas 3ª
e 4ª  semestrais  do ano de 2016;  a  oferta  do curso de Maqueteria  às
sextas feiras, pela instituição de ensino, o qual tem ligação com a área do
curso;  o  fato  de  alguns  alunos  já  terem  assumido  compromissos  de
trabalho,  estágio  e  outros  cursos  nas  sextas  feiras   e,  finalmente,  a
possibilidade do cumprimento da carga horária semanal em 04 dias, sem
exceder o número máximo de aulas diárias. Segundo o Departamento tal
alteração não causará prejuízos a essas turmas em andamento no ano
letivo de 2016.

Proposta de Alteração:

-Dados Gerais do Curso:

Regime de funcionamento:

De: 2ª a 6ª feira, período noturno
 Para:  2ª a 5ª feira, período noturno

II - VOTO  DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis à alteração do Plano de
Curso aprovado  pelo Parecer CEE/CEMEP nº 700/14, de 18/09/14, que renovou
o  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Edificações  -  Eixo  Tecnológico:
Infraestrutura,      subsequente    ao     Ensino    Médio,   de    acordo    com     o 
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apresentado no mérito deste Parecer, exclusivamente, para as turmas do 3º e 4º
semestres do curso, ofertadas no ano de 2016, do Colégio Estadual do Paraná –
Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de Curitiba, mantido pelo
Governo do Estado do Paraná, ficando inalterados os demais termos.

Cópia  deste  Parecer  deverá  acompanhar  o   Parecer
CEE/CEMEP nº 700/14, de 18/09/14.

 A instituição de ensino deverá incorporar  os procedimentos
didático-pedagógicos apresentados no Plano de Curso ao Regimento Escolar.

Encaminhamos:

a) o Parecer à Secretaria de Estado da Educação para as
providências;

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, 14 de setembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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