
PROCESSO N°  962/16                                 PROTOCOLO Nº 14.092.927-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 688/16         APROVADO EM 19/10/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  LEONARDO  FRANCISCO
NOGUEIRA  –  ENSINO  MÉDIO,  NORMAL  E
PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: PINHALÃO

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Informática  –  Eixo  Tecnológico:  Informação  e  Comunicação,
subsequente ao Ensino Médio.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

 1. Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1412/16 –
Sued/Seed, de 01/09/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de Ibaiti,  em 20/05/16, de interesse do Colégio Estadual  Leonardo
Francisco Nogueira – Ensino Médio, Normal e Profissional, do município de
Pinhalão, mantido  pelo  Governo do  Estado  do  Paraná,  pelo  qual  solicita  a
renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Informática  -  Eixo
Tecnológico: Informação e Comunicação, subsequente ao Ensino Médio.

 1.1 Da Instituição de Ensino 

 O Colégio Estadual Leonardo Francisco Nogueira – Ensino
Médio, Normal e Profissional, localizado na rua  José Pereira dos Santos, nº
336,  município  de  Pinhalão,  obteve  o credenciamento  para  a  oferta  da
Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 5301/13, de 19/11/13,  pelo
prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2013 até o final do ano de
2017.

O  Curso  Técnico  em  Informática  -  Eixo  Tecnológico:
Informação e Comunicação, subsequente ao Ensino Médio foi autorizado para
funcionamento pela Resolução Secretarial nº 1037/10, de 19/03/10. Obteve o
reconhecimento pela Resolução Secretarial nº 5611/13, 02/12/13, com base no
Parecer CEE/CEMEP nº 472/13, de 10/10/13, pelo prazo de cinco anos, a partir
de 01/07/11 até 01/07/16.
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A instituição de ensino justifica o atraso do protocolado no
NRE de Ibaiti:
 

(…) O atraso foi devido às férias dos funcionários e secretária no mês
de  janeiro.  No  início  do  ano  letivo  fomos  contemplados  com  a
implantação do Registro de Classe on-line.

1.2 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Informática  -  Eixo
Tecnológico:Informação  e  Comunicação,  subsequente  ao  Ensino  Médio foi
aprovado pelo  Parecer CEE/CEMEP nº 472/13, de 10/10/13.
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 Matriz Curricular (fl. 156)
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Matriz Curricular (fl. 157)

Relatório de Avaliação Interna do Curso (fl. 184)

Ano de 2011 – 11 alunos matriculados, 07 reprovados e 04 concluintes
Ano 2012 – 
34 alunos matriculados, 14 reprovados e 20 concluintes
20 alunos matriculados, 11 reprovados e 09 concluintes
04 alunos matriculados e 04 concluintes
Ano 2013 - 
41 alunos matriculados, 32 desistentes, 01 reprovado e 08 concluintes
09 alunos matriculados, 01 reprovado e 08 concluintes
2014 -
09  alunos  matriculados,  02  desistentes,  02  reprovados  e  cinco
concluintes
05 alunos matriculados, 01 reprovado e 04 concluintes
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Ano 2015 - 
37 alunos matriculados, 01 desistente, 28 reprovados e 08 concluintes
Ano 2016 – 08 alunos matriculados

1.3 Comissão de Verificação (fl. 158)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 55/16, de 15/06/16, NRE de Ibaiti, integrada pelos técnicos
pedagógicos: Helen Mari de Sá M. Marques, licenciada em Ciências Biológicas;
Ellen  Paula  Calisz,  licenciada  em  Pedagogia;  Kelly  Cristina  Bordin  Moura,
licenciada  em  Ciências  Biológicas  e  como  perito  Ademir  Batista  Pereira,
bacharel em Sistema de Informação, em seu relatório circunstanciado, declara
a  existência  de  condições  para  que  se  conceda  a  renovação  do
reconhecimento,  e  informa:

(…)  A instituição  de  ensino  possui  infraestrutura  adequada  para  o
desenvolvimento  das  atividades  escolares.  Foram  realizadas
melhorias, tais como: troca da cobertura do prédio e colocação de novo
piso  no  pátio  central.  Devido  à  falta  de  recursos  não  foi  realizada
nenhuma adequação em relação à acessibilidade para educandos com
deficiência.
(…)  A Licença  Sanitária  apresenta  prazo  de  validade  até  19/05/17.
Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, mas
ainda não obteve o Certificado de Conformidade.
(…) Possui laboratório do Paraná Digital com 12 computadores e do
Proinfo com dez computadores. Recebeu um laboratório  do Programa
Brasil  Profissionalizado  com  20  computadores,  ar  condicionado,
projetor, tela de projeção e lousa digital, onde as aulas práticas podem
ser adequadamente realizadas.
(…) A biblioteca dispõe de acervo bibliográfico específico para o curso
atualizado e em quantidade suficiente para atender a demanda, e mais
livros técnicos e assinaturas de revistas e jornais.
O laboratório de Química/Física e Biologia está devidamente equipado.
(…)  Os  docentes  são  habilitados  de  acordo  com  as  disciplinas
indicadas.
(…) Mantém termos de convênio com a Prefeitura Municipal e  Câmara
Municipal de vereadores.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de  Ibaiti,  em  16/06/16,  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. 174).

 Parecer CEF/Seed (fl. 207)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
1879/16–CEF/Seed, manifesta-se favorável à renovação do reconhecimento do
curso  e encaminha o processo ao CEE/PR.
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1.5 Parecer DET/Seed (fl. 203)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
170/16 –DET/Seed, encaminha o processo de renovação do reconhecimento
ao CEE/PR.

2. Mérito

Trata-se do pedido de   renovação do reconhecimento do
Curso Técnico em Informática – Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação,
subsequente ao Ensino Médio.

Da  análise  do  protocolado  observa-se  que  o  prazo  do
credenciamento  para  oferta  da  Educação  Básica  expirará  em  31/12/17.  A
renovação do credenciamento deverá ser solicitada 180 (cento e oitenta) dias
antes de expirar o prazo, nos termos do § 3º do art.  25, da Deliberação nº
03/13-CEE/PR.

A direção justificou que o atraso do protocolado no NRE
ocorreu devido  às férias dos funcionários e secretária no mês de janeiro e a
implantação do Registro de Classe on-line.

Segundo relato da Comissão de Verificação ainda não foi
possível  realizar  a  adequação  para  acessibilidade  de  educandos  com
deficiência por falta de recursos. 

A  instituição  de  ensino  aderiu  ao  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  mas  não  obteve  o  Certificado  de
Conformidade. A Licença Sanitária apresenta prazo de validade atualizado.

Em relação aos altos índices de evasão e de reprovação
apresentados no quadro de avaliação interna, a direção justifica (fl. 185), que o
problema deve-se aos períodos de plantio de café e morango e, também,  ao
deslocamento para a cidade vizinha de Joaquim Távora, por motivo de trabalho
no Frigorífico.

 II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Informática  –  Eixo  Tecnológico:
Informação  e  Comunicação,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  regime  de
matrícula  semestral,  carga  horária  de  1133  horas,  período  mínimo   de
integralização do curso  de três  semestres  letivos,  35  vagas,  presencial,  do
Colégio  Estadual  Leonardo  Francisco  Nogueira  –  Ensino  Médio,  Normal  e
Profissional, do município de Pinhalão, mantido  pelo   Governo   do  Estado do
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Paraná, pelo prazo de  cinco anos, a partir de 01/07/16 até 01/07/21, 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, necessárias para o funcionamento da
instituição  de  ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades  escolares,  em
especial   à   obtenção   do   Certificado   de  Conformidade às  exigências  de
prevenção de incêndio e emergências e à acessibilidade para educandos com
deficiência.

Recomendamos  que  a  formação  pedagógica  da
coordenação do curso e dos docentes que não possuem licenciatura seja ação
a ser implementada.

A instituição de ensino deverá:
 

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

b)  atender  ao  contido  nas  Deliberações  nº  03/13  e  nº
05/13-CEE/PR, em relação às normas e prazos, ao solicitar a renovação do
credenciamento  para  oferta  da  Educação  Básica  e  a  renovação  do
reconhecimento do curso;

c)  reavaliar  a  oferta  do  curso,  segundo  os  dados
apresentados no quadro de avaliação interna;

 d)  providenciar  a  renovação  do  credenciamento  da
instituição de ensino que expirará em 31/12/17.

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.

Shirley Augusta de Sousa Picioni
Relatora
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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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