
PROCESSO N° 1020/16          PROTOCOLO Nº 14.016.630-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 664/16                               APROVADO EM 19/10/16

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

INTERESSADO: CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  IRMÃO  MÁRIO
CRISTÓVÃO - TECPUC

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de renovação do credenciamento da instituição de ensino para
oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1508/16 –
Sued/Seed, de 22/09/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Curitiba,  em 29/03/16,  de interesse do Centro de Educação Profissional
Irmão Mário Cristóvão – TECPUC, do município de Curitiba, que solicita a renovação
do credenciamento da instituição de ensino para a oferta de cursos da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro de Educação Profissional  Irmão Mário  Cristóvão –
TECPUC, localizado  na  Rua  Imaculada  Conceição,  nº  1155,  Prado  Velho,  do
município de Curitiba, mantido pela Associação Paranaense de Cultura, obteve a
renovação do credenciamento para a oferta  de cursos da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, pela Resolução Secretarial nº 2686/12, de 09/05/12, com
base no Parecer CEE/CEB nº 193/12, de 10/04/12, pelo prazo de cinco anos, a partir
de 09/10/11 até 09/10/16.
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1.2 Cursos Autorizados e Reconhecidos (fl. 599)
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  1.3 Avaliação Interna (fl. 482 a 591)

 Os  quadros  de  avaliação  interna  dos  cursos  ofertados  pela
instituição de ensino, demonstrando números de alunos matriculados, desistentes,
transferidos, reprovados e aprovados estão anexados às fls. 482 a 591.

1.4 Comissão de Verificação (fl. 464)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº 299/16, de 07/06/16, do NRE de Curitiba, integrada pelos técnicos pedagógicos:
Fernanda Giselly Matsuda, licenciada em Educação Artística; Vera Lúcia Bergamini
Erbe,  licenciada  em  História  e  Luiz  Eduardo  de  Freitas,  tecnólogo  em
Processamento de Dados,  após análise da documentação e verificação,  in loco,
atesta  a  veracidade  das  declarações  e  a  existência  de  condições  para  o  bom
funcionamento da Educação Profissional e  informa:

(…)  A instituição de ensino apresenta infraestrutura adequada para a oferta
de cursos da Educação Profissional. Possui 41 turmas no período matutino,
06  turmas  no  período  vespertino  e  45  turmas  no  período  noturno,
totalizando 1731 alunos matriculados.
(…) Possui  acessibilidade para educandos com deficiência,  por  meio de
rampas  de  acesso,  elevadores  e  banheiros  adaptados,  além  de  pisos
sinalizadores.
(…) O Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros apresenta validade
até 27/03/17 e a Licença Sanitária até 02/04/18.
(…)  Dispõe  de  laboratórios  de  Comando  Numérico  Computadorizado;
Eletrônica Analógica; Eletrônica Aplicada; Automação e Controle; Controles
Lógicos  Programáveis;  Manutenção  Industrial  1;  Eletrotécnica;  Desenho;
Metrologia;  Seleção e Tratamento de Materiais;  Pneumática e Hidráulica;
Soldagem;  Usinagem;  Costura  e  Desenvolvimento  de  Modelo;
Fundamentos  de  Química;  Desenvolvimento  de  Modelos/Moda,
devidamente equipados.
(…) Possui recursos tecnológicos com novas aquisições de diversos itens e
em quantidade satisfatória em atendimento à demanda.
(…)  A biblioteca  pertencente  à  PUC,  conta  com  obras  raras,  coleções
completas,  mapas e vídeos,  produção científica  da  Universidade  e mais
acervo bibliográfico específico.
(...)  O  quadro  de  docentes  é  composto  por  professores  habilitados  de
acordo com as disciplinas indicadas.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Curitiba, em 21/06/16, 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. 595).
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1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 603)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2269/16, de 16/09/16, é favorável à renovação do credenciamento da instituição de
ensino.

1.6 Parecer DET/Seed (fl. 599)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
174/16,  de  15/08/16,  encaminha  ao  CEE/PR  o  processo  de  renovação  do
credenciamento.

  2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  renovação  do  credenciamento  da
instituição de ensino para oferta de cursos da Educação Profissional  Técnica de
Nível Médio.

 O Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros  e a Licença
Sanitária estão com os prazos atualizados.

De  acordo  com o  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de
Verificação,  a  instituição  de  ensino  possui  recursos  físicos,  humanos,  materiais,
pedagógicos e tecnológicos em consonância com as Deliberações nº 03/13 e nº
05/13 – CEE/PR.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
credenciamento  do  Centro  de  Educação  Profissional  Irmão  Mário  Cristóvão  -
TECPUC, do município  de  Curitiba,  mantido  pela  Associação  Paranaense  de
Cultura, para a oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
pelo  prazo  de  dez  anos,  a  partir  de  09/10/16  até  09/10/26,  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.

A  instituição  de  ensino  deverá  atender  ao  contido  nas
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR, principalmente em relação aos prazos
estabelecidos,  quando solicitar  a  renovação do credenciamento da instituição de
ensino e o reconhecimento/renovação dos seus cursos.
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Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para a expedição do ato de renovação do credenciamento da instituição de ensino,
para oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio;

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, 19 de outubro de 2016

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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