
PROCESSO N° 765/16                                       PROTOCOLO Nº 13.104.459-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 645/16    APROVADO EM 17/10/16

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 Administração –
Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,  subsequente  e/ou
concomitante ao Ensino Médio para fins de cessação.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

 1.Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1054/16–
Sued/Seed, de 29/06/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de Ponta Grossa, em 28/02/14, 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 Administração – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios,
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,  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  Administração  –  Eixo  Tecnológico:
Gestão  e  Negócios,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio  foi
autorizado a  funcionar  pela  Resolução Secretarial  nº  1191/13,  de  13/03/13,
pelo prazo de 14 meses,  a partir da data da publicação em DOE, de 18/03/13
até 18/05/14.
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A direção justifica a solicitação do reconhecimento do curso
para fins de cessação (fl. 369):

(…) Em função da oferta de vagas oriundas de Programas do Governo
Federal (PRONATEC), que impactaram diretamente na diminuição do
interesse , na procura por vagas e, em consequência, na matrícula de
alunos do referido curso, decidiu-se pela cessação da oferta do curso,
a partir do ano de 2015.

  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 01/13, de 18/02/13.
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 Matriz Curricular (fl. 216)
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 Matriz Curricular (fl. 217)
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Quadro de Avaliação Interna do Curso (fl. 477)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 541)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 411/15, de 08/10/15, NRE de Ponta Grossa, integrada pelos
técnicos  pedagógicos:  Débora  Taborda  Franco,  licenciada  em Física,  Isiele
Mello da Silva Schmiguel, bacharel em Turismo, com Formação Pedagógica
para  bacharéis  e  tecnólogos;  Marinete  de  Fátima  Schwab,  licenciada  em
Pedagogia e como perito Thiago Rodrigo Costa, bacharel em Administração,
em seu  relatório  circunstanciado,  manifesta-se  favorável  à  continuidade  do
curso e  informa:

(…)  A instituição de ensino apresenta infraestrutura adequada para o
desenvolvimentos das atividades escolares.
(…)  Em  relação  à  acessibilidade  para  educandos  com  deficiência,
possui rampas de acesso, elevador, corrimão de escada, piso especial
antiderrapante e banheiros adaptados.
(…)  O  Certificado   de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  apresenta
validade até 22/05/16 e a Licença Sanitária até 16/09/16.
(…) A biblioteca é organizada, iluminada e  possui poucos exemplares
de  títulos  para  o  curso,  tendo  em vista  que  nas  salas  de  aula  há
equipamentos de multimídia e os professores trabalham com livros e
outras mídias disponíveis de forma on-line.
(…) Possui laboratório de Informática.
(…) Os docentes possuem habilitação de acordo com as disciplinas  
indicadas.
(…) No 1º  semestre  de  2015 formou-se  a  última turma do  referido
curso, com um total de cinco alunos e, de acordo com a direção da
instituição de ensino, todos estão atuando na respectiva área.
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 Parecer CEF/Seed (fl. 576)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
1349/16–CEF/Seed, manifesta-se favorável ao reconhecimento do curso para
fins de cessação e encaminha o processo ao CEE/PR.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 562)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
306/15 –DET/Seed,  encaminha ao CEE/PR o processo de reconhecimento do
curso para fins de cessação.

2. Mérito

Trata-se do pedido de  reconhecimento do Curso Técnico
em  Administração – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente e/ou
concomitante ao Ensino Médio para fins de cessação.

O processo foi convertido em diligência em 15/08/16, para
que  a  Coordenação  de  Documentação  Escolar  se  manifestasse  sobre  a
regularidade  dos  Relatórios Finais  do  Curso  Técnico  em  Administração.
Retornou a este Conselho em  26/09/16, com o cumprimento do solicitado.

A Coordenação de Documentação Escolar  informa que os
Relatórios Finais do Curso Técnico em Administração estão de acordo com o
Plano do Curso do Parecer CEE/CEMEP nº 01/13, de 18/02/13, que autorizou
o funcionamento do curso. (fl. 588)

O  Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros teve o
prazo de validade expirado em  22/05/16 e a Licença Sanitária em 16/09/16, já
com o processo em trâmite.

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis ao reconhecimento  do
Curso  Técnico  em  Administração  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
regime de matrícula período/semestral,  carga horária de 900 horas, período
mínimo  de  integralização  do  curso  de  14 meses,  35 vagas por turma,
presencial, do Centro de Educação Profissional Marista Pio XII, do município
Ponta  Grossa,  mantido  pela  Associação Paranaense de  Cultura  -  APEC,  a
partir de 18/03/13, exclusivamente para fins de cessação.
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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  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  e
Licença Sanitária.

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.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
       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, 17 de outubro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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