
PROCESSO Nº 379/16                                 PROTOCOLO Nº 13.681.301-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 642/16             APROVADO EM 15/09/16

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

INTERESSADO: CENTRO  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL
PEDRO BOARETTO NETO

MUNICÍPIO: CASCAVEL

ASSUNTO: Pedido de convalidação dos atos escolares praticados antes do ato
autorizatório,  do início do ano letivo de 2010 até 02/02/12, para
regularização da vida escolar  dos alunos do Curso Técnico em
Eletrônica  –  Eixo  Tecnológico:  Controle  e  Processos Industriais,
integrado ao Ensino Médio.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

  A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 429/16-
Sued/Seed,  de   23/03/16,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado  no  NRE  de  Cascavel,  em  09/07/15,  de  interesse  do  Centro
Estadual  de  Educação  Profissional  Pedro  Boaretto  Neto,  município  de
Cascavel,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  pelo  qual  solicita
convalidação dos atos escolares praticados antes do ato autorizatório, do início
do ano letivo de 2010 até 02/02/12, para regularização da vida escolar dos
alunos  do  Curso  Técnico  em  Eletrônica  –  Eixo  Tecnológico:  Controle  e
Processos Industriais, integrado ao Ensino Médio.

A direção justifica o pedido à fl. 03:

(…)  O protocolado  nº  10.309.606-5  que  trata  da  autorização  para
implantação  e  funcionamento  do  Curso  Técnico  em  Eletrônica  –
integrado ao Ensino Médio foi encaminhado para o Setor de protocolo
do NRE/Cascavel em 09/02/10 e tramitou durante dois anos, sendo
despachado para arquivo em 09/02/12.
(…) Também informa que a turma do referido curso teve seu início em
2010 sem a devida autorização, tendo em vista a abertura da turma
no sistema sob a responsabilidade do Departamento de Educação e
Trabalho/Seed e do Sistema SAE/SERE/Seed. Desta forma, o CEEP
realizou a matrícula das turmas de 2010 e 2011 sem que o processo
nº  10.309.606-5 fosse concluído. Assim, justificamos a solicitação de
convalidação das turmas supracitadas para que possamos emitir os 
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Históricos Escolares e os diplomas  com a finalidade de regularizar a
situação em que se encontram.

 2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  convalidação  dos  atos  escolares
praticados  antes  do  ato  autorizatório,  do  início  do  ano  letivo  de  2010  até
02/02/12, para regularização da vida escolar dos alunos do Curso Técnico em
Eletrônica – Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais, integrado ao
Ensino Médio.

O artigo 36 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR,  estabelece
que  a instituição de ensino só poderá iniciar atividades escolares de curso,
modalidade,  etapa,  série,  ciclo  ou  período,  após  a  publicação  do  ato
autorizatório,  sob pena de anulação dos atos escolares praticados antes da
devida  autorização  e  responsabilização  da  autoridade  causadora  do  início
irregular.

 Entretanto, a direção justifica que deu início ao curso em
2010 sem a devida autorização, tendo em vista a abertura da turma no sistema
sob a responsabilidade do Departamento de Educação e Trabalho/Seed e do
Sistema SAE/SERE/Seed. 
  

A Coordenação  de  Documentação  Escolar  informa,  à  fl.
103, que os Relatórios Finais relacionados às fls. 56 a 59 e 61 a 102,  estão de
acordo com a Matriz Curricular à fl. 37.

O  protocolado  foi  encaminhado  à  Assessoria
Jurídica/CEE/PR,  em 29/03/16, que assim conclui:

(…) Por todo o exposto e considerando que a abertura de turmas nos
anos de 2010 e 2011 foi efetuada pela própria Seed/PR e que há a
presunção de boa fé -  tanto  da Administração quanto dos alunos –
entende esta  Assessoria  Jurídica que cabe ao Sistema Estadual  de
Ensino  adotar  as  providências  necessárias  para  tornar  válidos  os
estudos dos discentes que iniciaram o curso antes da publicação da
Resolução que autorizou seu funcionamento.  Para tanto,  necessário
verificar  se  os  alunos  matriculados  em 2010/2011 e concluintes  em
2013/2014, praticaram os atos escolares que lhes competiam e,  em
caso positivo, necessário se faz declarar a validade de tais atos (...)

Considerando as informações acima e para que não haja
prejuízo à vida escolar dos alunos, faz-se necessário a regularização dos atos
escolares iniciados antes do ato autorizatório, do início do ano de 2010 até
02/02/12.
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 II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  convalidação  dos
atos escolares praticados antes da publicação do ato autorizatório, do início do
ano  de  2010  até  02/02/12,  para  regularização  da  vida  escolar  dos  alunos
listados nos Relatórios Finais às fls. 56 a 59 e 61 a 102,  do Curso Técnico em
Eletrônica – Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais, integrado ao
Ensino Médio,  do Centro  Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto
Neto, município de Cascavel, mantido pelo Governo do Estado do Paraná.

Adverte-se  o  Centro  Estadual  de  Educação  Profissional
Pedro Boaretto Neto e a mantenedora de que devem observar o cumprimento
das  Deliberações  do  CEE/PR,  que  normatizam  o  Sistema  de  Ensino  do
Paraná.

Encaminhamos:

 a)  cópia  deste  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

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, 15 de setembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE 
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