
PROCESSO N° 1165/16 PROTOCOLO Nº 13.790.839-5

PARECER CEE/CEMEP Nº 739/16         APROVADO EM 08/11/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  PROFESSORA  MARIA  APARECIDA
NISGOSKI  -  ENSINO  FUNDAMENTAL,  MÉDIO  E
PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO: CASTRO

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Administração -  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,  integrado ao
Ensino Médio.

RELATORA: MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1746/16 -
Sued/Seed, de 25/10/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Ponta  Grossa,  em  30/09/15,  do  Colégio  Estadual  Professora  Maria
Aparecida Nisgoski – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do  município de
Castro,  que  solicita  a  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Administração – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, integrado ao Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Professora  Maria  Aparecida  Nisgoski  –
Ensino Fundamental, Médio e Profissional, localizado na Rua Alfredo Luiz de Mattos,
nº 272, Centro, do município de Castro, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
foi credenciado para a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial  nº
4201/13, de 10/09/13, pelo prazo de cinco anos, a partir de 09/10/13 até 09/10/18. 

O Curso Técnico em Administração – Área Profissional: Gestão,
integrado ao Ensino Médio, foi autorizado a funcionar pela Resolução Secretarial nº
687/06,  de  07/03/06  e  reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº  224/08,  de
22/01/08, com base no Parecer CEE/PR nº 875/07, de 12/12/07, pelo prazo de cinco
anos, a partir de 22/01/08 até 21/01/13. 
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A direção  justifica,  às  fls.  214  e  225,  o  atraso  no  envio  do
processo, a ausência do Laudo da Vigilância Sanitária e do Certificado do Corpo de
Bombeiros:

Justifica-se  a  entrega  fora  do  prazo  legal  do  Processo  (…)  devido  às
intercorrências  acontecidas  no  Núcleo  Regional  de  Educação,  além  da
mudança  de  direção  e  secretária  no  final  de  2014.  Acreditou-se  que  o
mesmo havia seguido juntamente com o Processo do Curso Técnico em
Administração Subsequente, visto que os cursos foram implantados juntos,
mas infelizmente isso não aconteceu e somente verificou-se o ocorrido com
o retorno do Processo do Subsequente “aprovado” no ano de 2015 (fl. 214).

Justificamos a ausência do Laudo da Vigilância Sanitária e do Certificado do
Corpo de Bombeiros, visto que esta Instituição de Ensino deverá alterar o
projeto de Prevenção já aprovado pelo Corpo de Bombeiros em virtude de
alteração  de área.  A Instituição  de Ensino  participou  do  Treinamento  de
incêndio,  que  fez  parte  do  Programa  Brigada  Escolar,  promovido  pela
Secretaria de Estado da Educação e parceria com a Defesa Civil, Corpo de
Bombeiros e Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária da Polícia Militar. O
projeto determina a definição de uma Brigada Escolar, adequação do prédio
conforme  as  normas  de  segurança  designadas  pelo  bombeiros  e
participação da simulação de incêndio.  Esta instituição conta com quatro
Brigadistas e uma em formação, devida a exigências de cinco componentes,
por esse motivo ainda não está completa (fl. 225).

1.2 Plano de Curso

O Plano do Curso Técnico em Administração – Eixo Tecnológico:
Gestão e Negócios, integrado ao Ensino Médio, foi aprovado pelo Parecer CEE/PR
nº 875/07, de 12/12/07, pelo prazo de cinco anos, a partir de 22/01/08 até 21/01/13
e adequado à Deliberação nº 04/08 – CEE/PR pelo Parecer CEE/CEB nº 652/09, de
10/12/09. 
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Matriz Curricular (fl. 211)
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Avaliação Interna (fl. 235)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 212)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  68/16,  de  10/03/16,  do  NRE  de  Ponta  Grossa,  integrada  pelos  técnicos
pedagógicos: Débora Taborda Franco, licenciada em Física; Isiele Mello da Silva
Schminguel, bacharel em Turismo, com o Programa de Formação Pedagógica para
Bacharéis  e  Tecnólogos;  Marinete  de  Fátima  Schwab  Silva,  licenciada  em
Pedagogia;  Lauren Ullmann,  licenciada em Física; e como perito Thiago Rodrigo
Costa, bacharel em Administração, após verificação in loco na instituição de ensino,
manifesta parecer favorável à renovação do reconhecimento do curso e informa no
relatório circunstanciado:

As melhorias efetuadas pela instituição foram efetuadas para que a mesma
atingisse  o  objetivo  maior  no  processo  ensino-aprendizagem  que  é  a
qualidade da educação. As salas de aulas receberam: pintura, cortinas (…)
instalação de ventiladores, Tvs multimídias (…). Na biblioteca, de 70,64 m²,
podemos citar o enriquecimento do acervo bibliográfico (…). Implantação do
laboratório PROINFO, com vinte e seis  computadores e uma impressora
(…) e mais o laboratório do PR DIGITAL (…) equipamentos para laboratório
de Física, Química e Biologia (…). 
Destaco o Laboratório de Física, Química e Biologia: Possui 53,66 m²,
(…) espaço é considerado suficiente (…). No que diz respeito à Biblioteca, o
espaço possui uma pessoa responsável, é adequado e abriga exemplares
dos títulos separados por temas. (…)
Os banheiros receberam pintura (…) foi construído um banheiro adaptado e
rampas para facilitar o acesso à instituição. A instituição é ampla e plana, as
rampas e o banheiro adaptado são para facilitar o acesso dos portadores de
necessidades educacionais especiais.(…)
A construção  da  quadra  poliesportiva  coberta  com  720  m²,  o  que  está
proporcionando aos educandos e educadores um espaço adequado para a
prática esportiva. 
(…)  Com  relação  ao  Certificado  de  Conformidade,  a  instituição  possui
declaração da Brigada Escolar. (…) Não apresentou a Licença Sanitária.

A  Comissão  de  Verificação  apresenta  no  relatório
circunstanciado complementar, às fls. 264 a 267, as seguintes informações:
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O  Programa  Brasil  Profissionalizado  contemplou  a  instituição  com  acervo
bibliográfico específico para o curso e atende a demanda de alunos (…).
Apresentou termos de convênio de estágio e cooperação técnica com as seguintes
empresas:
Acecastro – Associação Comercial e Empresarial de Castro (vigência 2018)
CIEE – Centro de Integração Empresa – Escola do Paraná (vigência 2018)
Kugler Veículos (vigência 2017) – Rolatrek Rolamentos e Retentores LTDA.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Ponta Grossa, em 14 de março de 2016, 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. 247).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 274) 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2711/16, de 17/10/16, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 269)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
172/16, de 10/08/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

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

Considerando  as  informações  da  Comissão  de  Verificação,
constata-se que a instituição de ensino apresenta recursos tecnológicos e materiais
pedagógicos  que  atendem  ao  Plano  de  Curso,  conforme  estabelecem  as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

Com relação aos recursos humanos, os docentes das disciplinas
de Administração de Produção e Materiais; Gestão de Pessoas; Informática; e Teoria
Geral  da  Administração  não  possuem  habilitação  específica  para  as  disciplinas
indicadas,  em desconformidade com o inciso III,  do artigo 47,  da Deliberação nº
03/13 – CEE/PR.

A direção da instituição de ensino justifica que o atraso no envio
do processo ocorreu pelas intercorrências no Núcleo Regional de Educação, além
da mudança de direção e secretária no final do ano de 2014. Sendo assim, há que
se afirmar a desconformidade com o artigo 48, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR,
tendo em vista que o prazo limite para o envio do pedido seria de 180 dias antes de
21/01/13. 

Quanto  aos  recursos  físicos, está  vinculada  ao  Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, entretanto, não possui o Certificado de 
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Conformidade.  Não  apresentou  a Licença  da  Vigilância  Sanitária,  estando  em
desacordo com as Deliberações deste CEE.

Em  virtude  da  ausência  da  Licença  da  Vigilância  Sanitária,
contrariando  o  estabelecido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,  a  renovação  do
reconhecimento do curso deveria ser concedida por prazo inferior a cinco anos, no
entanto, considerando que o prazo do vencimento do reconhecimento do curso deu-
se em 21/01/13, faz-se necessário, de forma excepcional, renovar o reconhecimento
do curso de 21/01/13 até 21/01/18.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Administração – Eixo Tecnológico: Gestão e
Negócios, integrado ao Ensino Médio, carga horária de 3.333 horas, período mínimo
de integralização do curso de quatro anos, regime de matrícula anual, presencial, do
Colégio  Estadual  Professora  Maria  Aparecida  Nisgoski  –  Ensino  Fundamental,
Médio e Profissional, do município de Castro, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, pelo prazo cinco anos, excepcionalmente, de 21/01/13 até 21/01/18.

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 especial atenção ao Certificado de
Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências e à obtenção
da Licença da Vigilância Sanitária.

Recomenda-se à mantenedora que a formação pedagógica 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
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,  em  relação  às  normas  e  prazos  ao  solicitar  a  renovação  do
credenciamento  para  a  oferta  da  Educação  Básica  e  a  renovação  do
reconhecimento do curso;

c)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas  de  Administração  de  Produção  e  Materiais;  Gestão  de  Pessoas;
Informática; e Teoria Geral da Administração.
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Adverte-se  à mantenedora  e  o  Colégio  Estadual Professora
Maria Aparecida Nisgoski – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município
de Castro, 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
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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