
PROCESSO N° 1156/16 PROTOCOLO Nº 14.150.765-6 

PARECER CEE/CEMEP Nº 728/16 APROVADO EM 08/11/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA DIRCE CELESTINO
DO  AMARAL  –  ENSINO  FUNDAMENTAL,  MÉDIO  E
PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de convalidação dos atos escolares praticados antes do ato
autorizatório, a partir do início do ano letivo de 2010 até 31/01/11,
para regularização da vida escolar dos alunos  do Curso Técnico
em  Recursos Humanos – Eixo Tecnológico:  Gestão e Negócios,
subsequente ao Ensino Médio. 

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1674/16
–  Sued/Seed,  de  14/10/16,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado  no  NRE  de  Curitiba,  em  30/06/16,  de  interesse  do  Colégio
Estadual Professora Dirce Celestino do Amaral - Ensino Fundamental, Médio e
Profissional,  do município  de  Curitiba,  mantido  pelo  Governo do Estado do
Paraná,  pelo qual solicita a convalidação dos atos escolares praticados antes
do ato autorizatório, a partir do início do ano letivo de 2010 até 31/01/11, para
regularização  da  vida  escolar  dos  alunos  do  Curso  Técnico  em  Recursos
Humanos  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios, subsequente  ao  Ensino
Médio. 

A direção da instituição de ensino justifica o pedido à fl. 31:

Informamos que o Estabelecimento de Ensino solicitou a Autorização
de Funcionamento do Curso Técnico em Recursos Humanos na data
de 23/10/2009, com o protocolo de nº 10167437-1, e que através do
Parecer 060/10 – DET/SEED, de 08/02/2010, o curso foi autorizado a
funcionar. Contudo na data de 22/02/2010, o Processo deu entrada
no Protocolo do Conselho Estadual de Educação, o qual ficou parado
até  a  data  de  29/11/2010  e  somente  em  31/01/2011,  o  curso  foi
autorizado a funcionar conforme DOE Resolução 5262/10. Portanto,
diante  do  contexto,  justificamos  que  iniciamos  a  oferta  do  Curso
Técnico em Recursos Humanos no ano de 2010 com autorização da
mantenedora.
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2. Mérito

Trata-se do pedido de  convalidação dos atos escolares
praticados antes do ato autorizatório, a partir do início do ano letivo de 2010 até
31/01/11, para regularização da vida escolar dos alunos do Curso Técnico em
Recursos Humanos – Eixo Tecnológico:  Gestão e Negócios, subsequente ao
Ensino Médio. 

O artigo  36,  da  Deliberação  nº  03/13  –  CEE/PR,
estabelece:

A instituição  de  ensino  só  poderá  iniciar  atividades  escolares  de
curso, modalidade, etapa, série, ciclo ou período, após a publicação
do  ato  autorizatório,  sob  pena  de  anulação  dos  atos  escolares
praticados  antes  da  devida  autorização  e  responsabilização  da
autoridade causadora do início irregular.

Entretanto, a direção justifica que deu início ao curso em
2010 sem a devida autorização, tendo em vista a autorização da mantenedora.

A Coordenação de Documentação Escolar/Seed informa,
à  fl.  42,  que  os  Relatórios  Finais  relacionados  às  fls.  32  a  37,  estão
armazenados  aguardando  para  serem  validados  quando  os  atos  Legais
estiverem em dia.

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis  à convalidação dos
atos escolares praticados antes do ato autorizatório, a partir do início do ano
letivo  de 2010 até 31/01/11,  para  regularização da vida escolar  dos alunos
listados nos Relatórios Finais às fls. 32 a 37, do Curso Técnico em Recursos
Humanos –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios, subsequente  ao  Ensino
Médio,  do Colégio Estadual  Professora Dirce Celestino do Amaral -  Ensino
Fundamental,  Médio  e  Profissional,  do município  de  Curitiba,  mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná.

Adverte-se o Colégio Estadual Professora Dirce Celestino
do Amaral - Ensino Fundamental, Médio e Profissional e a mantenedora de que
devem observar o cumprimento das Deliberações do CEE/PR, que normatizam
o Sistema de Ensino do Paraná.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para as providências;
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b)  o  processo  à  instituição  de  ensino  para  constituir
acervo e fonte de informação.

É o Parecer

Linda Mary Inacio De Bortoli
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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