
PROCESSO N° 834/16    PROTOCOLO Nº 13.756.858-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 650/16    APROVADO EM 17/10/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA – ENSINO MÉDIO E
PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO: FORMOSA DO OESTE

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Vendas – Eixo Tecnológico:  Gestão e Negócios,  subsequente ao
Ensino Médio.

RELATORA: CLEMENCA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO

1. Histórico

 A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1162/16-Sued/Seed,  de  21/07/16,  encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de  Assis Chateaubriand, em  03/09/15, de interesse do
Colégio Estadual Rui Barbosa – Ensino Médio e Profissional, do município de
Formosa  do  Oeste,  que  solicita  a renovação  do  reconhecimento  do  Curso
Técnico em Vendas – Eixo Tecnológico:  Gestão e Negócios,  subsequente ao
Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino
                         

O  Colégio  Estadual  Rui  Barbosa  –  Ensino  Médio  e
Profissional, localizado na Av. Goiânia, nº 670, do município de Formosa do
Oeste, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, obteve o credenciamento
para  ofertar  a  Educação  Básica, pela  Resolução  Secretarial  nº  97/13,  de
14/01/13, pelo prazo de cinco anos, a partir da data de publicação em DOE, de
24/01/13 a 24/01/18.

O Curso Técnico em Vendas – Eixo Tecnológico: Gestão e
Negócios,  subsequente ao Ensino Médio, obteve o reconhecimento  do curso,
pela  Resolução Secretarial  nº  4059/14,  de  07/08/14,  com base  no  Parecer
CEE/CEMEP nº 456/14, de  17/07/14,  pelo prazo de  cinco anos, a partir  de
08/02/11 a 08/02/16.
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1.2 Plano de Curso
         

Matriz Curricular (fl. 191)
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Avaliação Interna do Curso (fl. 207)

A última turma do curso concluiu no 1º semestre do ano de
2014.  A  partir  do  2º  semestre  do  ano  de  2014  não  houve  demanda  de
matrícula.

 1.3 Comissão de Verificação (fl. 200)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  83/15,  de  16/09/15,  do  NRE  de  Assis  Chateaubriand,
integrada  pelos  técnicos  pedagógicos:  Osvaldo  Belo  Braga, licenciado em
Letras; Elizabeth H. I. Abico, licenciada em Letras; Laércio Pereira de Andrade,
licenciado  em  Geografia;  e  como  perito  Arnaldo  José  Ferro,  bacharel  em
Administração, emitiu laudo técnico favorável à renovação do reconhecimento
do curso e informou:

(…) A estrutura física do prédio, tanto interna como externa,  é boa,
possui espaços suficientes para atender a demanda de matrículas.
(…) a partir  de 2011, gradativamente,  todas as salas de aula foram
climatizadas...
(…) Laboratório de Ciências (Física, Química e Biologia)... 
(…) Biblioteca... acervo bibliográfico específico... atualizado...
(…) possui dois espaços para o laboratório de Informática... softwares
e  materiais  adequados  ao  curso...  Os  equipamentos  do  laboratório
recebem manutenção periodicamente dos técnicos do NRE.
(…) Foram construídas rampas, desde a entrada do portão até o pátio
coberto...  as  instalações  sanitárias  são  acessíveis  e  as  portas  das
salas de aula são adequadas.
(…)  O  curso  conta  com  profissionais  habilitados,  conforme
documentação comprobatória...
(…) está inserida no Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil  na
Escola...
(…) Licença Sanitária... com validade até 31/08/16.

(…)  Esta  comissão  informa  que  a  demora  no  prosseguimento  do
presente protocolado foi devido ao não cumprimento, pela instituição
de  ensino,  das  exigências  da  Brigada  Escolar  (instalação  das
lâmpadas  de  emergência  em local  adequado,  alguns  extintores  em
local determinado pelo Corpo de Bombeiros, a não conclusão do curso
por parte de alguns membros, colocação de placas de sinalização e
adequação na porta de uma das áreas de circulação).
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 (…) as pendências quanto às exigências da Brigada Escolar, foram
atendidas pela direção... (fl. 217)

O Termo de Responsabilidade emitido pelo NRE de Assis
Chateaubriand,  em  24/03/16,  ratifica  as  informações  contidas  no  relatório
circunstanciado e compromete-se a zelar pelo cumprimento da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional e demais atos normativos vigentes no Sistema
Estadual de Ensino do Paraná (fl. 222).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 231)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer nº 1442/16, de 14/07/16, manifesta-se favoravelmente à renovação do
reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 227)

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
138/16,  de  22/06/16,  encaminha  ao  CEE/PR o  processo  de  renovação  do
reconhecimento do curso.

2. Mérito

Trata-se  do pedido de renovação do reconhecimento  do
Curso  Técnico  em  Vendas  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio.

Da análise do processo e com base nas informações do
relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que  a
instituição de ensino apresenta infraestrutura, recursos humanos habilitados e
recursos pedagógicos que atendem ao Plano de Curso, em cumprimento às
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

O Parecer CEE/CEMEP nº 308/16, de 17/05/16 alterou o
Plano do Curso Técnico em Vendas, nas instituições da Rede Pública Estadual
de Ensino do Paraná, para implantação gradativa a partir do segundo semestre
de 2016.

A  instituição  de  ensino  está  vinculada  ao  Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o
Certificado  de  Conformidade.  Com  referência  à  Vigilância  Sanitária,  a
Comissão informou que o Laudo tem validade até 31/08/16.

Quanto  ao atraso  na  solicitação  de  renovação  de
reconhecimento  do  curso,  a  direção  justifica  que  o  fato  ocorreu  devido  à
demora  no  cumprimento  dos  requisitos  do  Programa  Brigadas Escolares  –
Defesa Civil na Escola.
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De acordo com o quadro de avaliação interna observou-se
uma interrupção da oferta do curso do segundo semestre de 2014 até 2016. O
Parecer  CEE/CEMEP nº  456/14,  de  17/07/14,  de  reconhecimento, já  havia
recomendado a reavaliação da oferta do curso devido à progressiva diminuição
do número de matrículas. 

A instituição de ensino por sua vez justifica (fl. 235):

Devido ao grande número de evasões nas últimas turmas, o Colégio
optou por não ofertar o curso nos anos de 2014 a 2015. Esta lacuna de
falta de oferta porém, gerou uma demanda para o ano de 2016, por
motivos  de  pendências  na  documentação,  Brigadas  Escolares,  não
tivemos a renovação do curso autorizada, contudo, esta documentação
foi regularizada.
A evasão dos cursos técnicos na modalidade subsequente se dá em
nosso município devido a falta de empregos e muitos jovens acabam
se mudando em busca de oportunidades.
Sendo  assim,  mesmo com um número  considerável  de  evasão,  os
cursos  profissionalizantes  são  importantes  para  o  nosso  município,
pois  muitos  alunos  conseguem  estágios  remunerados  e  os  que
concluem recebem boas ofertas de empregos...
Muitos  jovens  estão  procurando  o  Colégio  para  se  matricularem,
devido ao espaço de tempo sem a oferta do curso.
Portanto, os cursos profissionalizantes são muitos importantes para o
nosso município  para a capacitação de muitos jovens que não tem
acesso ou até mesmo condições de frequentarem universidades.

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em  Vendas  – Eixo Tecnológico:  Gestão e
Negócios, subsequente ao Ensino Médio, regime de matrícula semestral, carga
horária de  833 horas,  período mínimo de integralização do curso de um ano,
35  vagas por turma, presencial,  do Colégio Estadual  Rui  Barbosa – Ensino
Médio  e  Profissional,  do  município  de  Formosa  do  Oeste,  mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de cinco anos, a partir de 08/02/16 a
08/02/21, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir a infraestrutura adequada e
as condições sanitárias e de segurança para o funcionamento da instituição de
ensino e o desenvolvimento das atividades escolares,  com destaque para o
Certificado  de  Conformidade  às  exigências  de  prevenção  de  incêndio  e
emergências e a atualização do Laudo da Vigilância Sanitária que expirou com
o processo em trâmite.

Recomenda-se  que  a  formação  pedagógica  da
coordenação e dos docentes do curso que não possuem licenciatura seja ação
a ser implementada.
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A instituição de ensino deverá:

 a) tomar as devidas providências quanto ao registro on-line
no  Sistema  de  Informação  e  Supervisão  de  Educação  Profissional  e
Tecnológica (Sistec);

b) atender ao contido nas Deliberações nº 03/13 e nº 05/13
-  CEE/PR,  respeitando  o  devido  cumprimento  das  normas  e prazos
estabelecidos quando  solicitar a renovação do reconhecimento do curso  e a
renovação do credenciamento para oferta da Educação Básica.

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.

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, 17 de outubro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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