
PROCESSO N° 1128/16 PROTOCOLO Nº 14.029.976-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 725/16           APROVADO EM 08/11/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO ESTADUAL WILSON JOFFRE – ENSINO
 FUNDAMENTAL, MÉDIO, NORMAL E PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO: CASCAVEL

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Contabilidade  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 130/12, de 13/03/12, referente
ao período de integralização do curso.

RELATORA: MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO

I – RELATÓRIO

1. Histórico

 A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1676/16 – Sued/Seed, de 14/10/16, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado  no  NRE  de  Cascavel,  em  07/04/16,  de  interesse  do  Colégio
Estadual Wilson Joffre – Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, do
município de Cascavel, que solicita a renovação do reconhecimento do Curso
Técnico  em  Contabilidade  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo
Parecer  CEE/CEB  nº  130/12,  de  13/03/12,  referente  ao  período  de
integralização do curso.

1.1 Da Instituição de Ensino
                         

O Colégio Estadual Wilson Joffre – Ensino Fundamental,
Médio, Normal e Profissional, localizado na Rua Rio Grande do Sul, nº 52, do
município de Cascavel, mantido pelo Governo do Estado do Paraná obteve o
credenciamento para ofertar a Educação Básica, pela Resolução Secretarial nº
710/12, de 26/01/12, pelo prazo de cinco anos, a partir da data de publicação
em DOE, de 15/02/12 a 15/02/17.

O  Curso  Técnico  em  Contabilidade  –  Eixo  Tecnológico:
Gestão  e  Negócios,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  foi  autorizado  pela
Resolução Secretarial nº 2960/11, de 13/07/11 e obteve o reconhecimento do
curso  pela  Resolução  Secretarial  nº  2015/12,  de  03/04/12,  com  base  no
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Parecer CEE/CEB nº 130/12, de 13/03/12, pelo prazo de cinco anos, a partir de
20/09/11 até 20/09/16.
PROCESSO N° 1128/16

A direção  justifica  o  atraso  do  protocolado  no  NRE
(fl.266):

(…) Informamos que o atraso do referido processo se deu pela falta de
demanda de pessoal para realizar a tarefa, visto que a carga horária de
coordenação  do  curso  é  insuficiente  (cinco  horas  aulas  semanais).
Outra  razão  foi  devido  a pendências  da  escola  junto  ao  Corpo  de
Bombeiros  e  Licença  Sanitária,  não  havendo  tempo  hábil  para
protocolar o processo.

1.2 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Contabilidade  –  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio foi aprovado
pelo Parecer CEE/CEB nº 130/12, de 13/03/12.
       

Proposta de Alteração

Dados Gerais do Curso

Período de Integralização do Curso:

De: mínimo um ano e  máximo 5 anos 

Para: mínimo 02 semestres letivos e máximo 10 semestres
letivos 
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Matriz Curricular (fl. 214)

CM-IK                                                                                                                                                                                                                                                  3



PROCESSO N° 1128/16

 Matriz Curricular (fl. 215)
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 Avaliação Interna do Curso  (fl. 228)
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1.3 Comissão de Verificação (fl. 217) 

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº  91/16,  de 11/05/16,  do NRE de Cascavel,  integrada pelos
técnicos pedagógicos: Marcelo Arenas, bacharel em Turismo e Hotelaria, com
Formação Pedagógica em Turismo e Hotelaria; Sonia R. de Oliveira Andrade,
licenciada  em  Ciências;  Tatiane  Simoni,  tecnóloga  em  Informática  e  como
perita Laiza Klein de Souza, bacharel em Ciências Contábeis, após verificação
in loco, emitiu laudo técnico favorável à renovação do reconhecimento do curso
e informou:

(…) O Colégio disponibiliza um espaço físico favorável que atende às
necessidades para sua funcionalidade.
(…) Em relação à acessibilidade para educandos com deficiência,  a
estrutura da instituição é toda no térreo, à exceção da biblioteca que
possui escadas, porém, já existe um protocolo solicitando a  construção
de uma nova biblioteca. Dois banheiros se encontram adaptados.
(…) Não apresentou a Licença Sanitária, apenas um relatório técnico,
anexado ao Volume I e justificativa referente ao solicitado, informando
que  ainda  não  houve  tempo  hábil  para  a  escola  atender  todas  as
adequações solicitadas, por terem sido emitidas em julho de 2015 e
por falta de recursos financeiros.
(…) Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola,
mas  ainda  não  recebeu  o  Certificado  de  Conformidade,  pois  a
instituição de ensino se encontra com parte do prédio em construção.
(…) Conta com laboratório Natural para produção de mudas e plantas
nativas,  bem como para  o  desenvolvimento  das  aulas  de  Ciências;
laboratórios  de  Informática  equipados  com  58  computadores;
laboratório de Física, Biologia e Química e outro de Práticas de Ensino.
(…)  A eliminação  dos  resíduos  químicos  se  dá  de  acordo  com  a
especificidade de cada material aplicado nas aulas práticas.
(…) O laboratório de Informática é utilizado constantemente no intuito
de consolidar  o  conhecimento  na área  de Gestão  e Negócios.  São
utilizados  sites  como  Plataforma  Moodle,  SEBRAE,  INEAP,
www.receitafederal.gov.br;  www.sebraemais.com.br;
www.eadsenar.canaldoprodutor.com.br;   portalrh.com.br;
www.ead.sebrae.com.br;  www.cfa.org.br;   www.learncafe.com;
www.fgz.br/rae;  www.administradores.com.br.
(…) A biblioteca é adequada. Dispõe de acervo bibliográfico recebido
do Programa Brasil  Profissionalizado, atualizado e específico para a
área de Contabilidade. Dispõe, ainda, de 3.398 livros, entre técnicos.
Didáticos  e  literatura.  Possui  assinaturas  de  periódicos,  jornais  e
revistas.
(…) O corpo docente apresenta habilitação específica de acordo com
as disciplinas indicadas.
(…)  Mantém  convênio  com  Trasimport  Comércio  de  Componentes
Eletrônicos Ltda.; Edifício Sylvio Kissula; Elson Thomann Locação de
Imóveis Ltda.;  Master Set7 Negócios Imobiliários;  CIEE – Centro de
Integração  Escola  Empresa/PR;  Universidade Estadual  do Oeste do
Paraná; Central de Estágio de Cascavel.
(…)  Quanto  ao  número  de  alunos  evadidos,  de  acordo  com  o
apresentado  no  quadro  de  avaliação  interna,  a  direção  e  a  equipe
pedagógica da  instituição  de  ensino   elaborou   Projeto de Ações de 

CM-IK                                                                                                                                                                                                                                                  6

http://www.receitafederal.gov.br/
http://www.administradores.com.br/
http://www.fgz.br/rae
http://www.learncafe.com/
http://www.cfa.org.br/
http://www.ead.sebrae.com.br/
http://www.eadsenar.canaldoprodutor.com.br/
http://www.sebraemais.com.br/


PROCESSO N° 1128/16

“Enfrentamento  à  Evasão  Escolar”.   A direção  explicou  que  fatores
internos e  externos  interferem   no   processo   ensino  aprendizagem,
sendo  os  internos:  horário,  sistema  de  avaliação,  casos  de
relacionamento  interpessoal.  Quanto  aos  fatores  externos  dizem
respeito ao horário de trabalho incompatível com o horário escolar, falta
de  recursos,  questões  familiares  e  de  saúde,  que  extrapolam  as
competências da instituição escolar para resolvê-los.

O Termo  de  Responsabilidade  emitido  pelo  NRE  de
Cascavel,  em  20/05/16,  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. 247).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 262)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer  nº  2645/16,  manifesta-se  favoravelmente  à  renovação  do
reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 251)

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
150/16, 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  Contabilidade  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo
Parecer  CEE/CEB  nº  130/12,  de  13/03/12,  referente  ao  período  de
integralização do curso.

Da análise do processo e com base nas informações do
relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que  a
instituição  de  ensino  apresenta  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.

Entretanto, com relação à infraestrutura, consta à fl. 233,
um  Relatório  Técnico  de  Inspeção  emitido  pela  Vigilância  Sanitária,  do
Município  de  Cascavel,  que  enumera  algumas adequações  necessárias  ao
bom funcionamento da escola, que ainda não foram realizadas. 

A direção  justificou  que  as solicitações  foram  atendidas
parcialmente, de acordo com as possibilidades do Colégio. 
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A  instituição  de  ensino  está  vinculada  ao  Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o
Certificado de Conformidade e não apresentou a Licença Sanitária.

O credenciamento da instituição de ensino para oferta da
Educação Básica esgotar-se-á em 15/02/17. Com base no § 3º, do art. 25, da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, o pedido de renovação do credenciamento
deve ser protocolado pelo menos 180 dias de antecedência do vencimento do
ato.

A  direção  justificou  que  o  atraso  na  solicitação  de
renovação do reconhecimento do curso ocorreu devido à demanda de pessoal
insuficiente e pendências com o Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária.

Dessa  forma,  pela  ausência  da  Licença  Sanitária  e
condições insuficientes de infraestrutura apontadas no relatório da Comissão
de  Verificação,  em  desacordo  com  as  Deliberações  deste  CEE/PR,  a
renovação do reconhecimento do curso será concedida por prazo inferior a 05
anos.

Foi  apensado  ao  processo  a  fl.  266,  constando  a
justificativa do atraso do protocolado no NRE.

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Contabilidade – 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  Wilson Joffre  – Ensino  Fundamental,  Médio,  Normal  e
Profissional, do município de Cascavel, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, pelo prazo de três anos, a partir de 20/09/16 a 20/09/19,  de acordo
com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR;

b) à alteração do Plano de Curso de acordo com o descrito
neste Parecer.

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 as
melhorias na edificação escolar, a obtenção do Laudo da Vigilância Sanitária e
do  Certificado  de  Conformidade  do  Corpo  de  Bombeiros  às  exigências  de
prevenção de incêndio e emergências. 
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Recomenda-se  que  a  formação  pedagógica  da
coordenação e dos docentes do curso 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  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  ao  solicitar  a  renovação  do  reconhecimento  do  curso  e  a
renovação do credenciamento para a oferta da Educação Básica;

c) solicitar a renovação do credenciamento para oferta da
Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 15/02/17.

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.

Maria Luiza Xavier Cordeiro
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, 08 de novembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep 

Oscar Alves
Presidente do CEE
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