
PROCESSO N° 954/16 PROTOCOLO Nº 14.054.438-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 743/16 APROVADO EM 05/12/16

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

INTERESSADO: CENTRO  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  DE
PONTA GROSSA

MUNICÍPIO: PONTA GROSSA

ASSUNTO: Pedido de  reconhecimento do Curso Técnico em  Eletrotécnica -  Eixo
Tecnológico:  Controle e Processos Industriais,  subsequente  ao Ensino
Médio. 

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1385/16 -
Sued/Seed, de  30/08/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Ponta Grossa, em 26/04/16, do Centro Estadual de Educação Profissional
de Ponta Grossa, do município de Ponta Grossa, que solicita o reconhecimento do
Curso Técnico em Eletrotécnica - Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais,
subsequente ao Ensino Médio. 

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa,
localizado na Rua Júlia da Costa, nº 229,  Bairro Colônia Dona Luiza,  do município
de Ponta Grossa, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, obteve a renovação
do credenciamento da instituição de ensino para a oferta da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio pela Resolução Secretarial nº  4597/14, de  28/08/14, pelo
prazo de cinco anos, de 01/07/14 até 01/07/19.

O Curso Técnico em Eletrotécnica - Eixo Tecnológico: Controle e
Processos Industriais, subsequente ao Ensino Médio foi autorizado a funcionar pela
Resolução Secretarial nº 6191/14, de 24/11/14, com base no Parecer CEE/CEMEP
nº 842/14, de 06/11/14, pelo prazo de dois anos, a partir de 08/12/14 até 08/12/16. 

A instituição de ensino justifica, à fl. 178, a ausência da Licença
da Vigilância Sanitária e do Laudo do Corpo de Bombeiros:

Justificamos  que  o  motivo  de  o  colégio  não  possuir  Laudo  Técnico  da
Vigilância Sanitária é que a expedição da Licença Sanitária pela Secretaria
Municipal de Saúde de Ponta Grossa está na dependência da apresentação
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do Laudo do Corpo de Bombeiros, que por sua vez emite este documento
apenas quando executarmos todas as exigências impostas para o Projeto
de Prevenção de Incêndios.

1.2 Plano de Curso

O Plano do Curso Técnico em Eletrotécnica -  Eixo Tecnológico:
Controle e Processos Industriais,  subsequente  ao Ensino Médio  foi aprovado pelo
Parecer CEE/CEMEP nº 842/14, de 06/11/14. Pelo Parecer CEE/CEMEP nº 814/14,
de 05/11/14, houve alteração da matriz curricular.

Matriz Curricular (fl. 155) 
Parecer CEE/CEMEP nº 842/14, de 06/11/14
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Matriz Curricular (fl. 159) 
Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, de 05/11/14
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Avaliação Interna (fl. 179)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 160)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
183/16,  de  02/06/16,  do  NRE  de  Ponta  Grossa, integrada  pelos  técnicos
pedagógicos:  Adriane B. Tozetto Beatriz, Adriane Valéria Kiszka Scheffer e Nayara
Cury Caruso, licenciadas em Pedagogia, e como perito Rodrigo do Nascimento e
Silva, graduado em Tecnologia em Eletrônica, após verificação in loco na instituição
de ensino, em 02/06/16, manifesta parecer favorável ao reconhecimento do curso e
informa no relatório circunstanciado:

A Instituição foi contemplada através do Programa Brasil Profissionalizado
com laboratórios Padrão MEC de Física, Química e Biologia e Laboratório
de Informática e laboratórios específicos. A instituição recebeu doação da
UTFPR de maquinários e móveis para enriquecer o laboratório específico do
curso, agregando assim, um valor maior ao trabalho prático realizado com
os alunos. (…) a instituição possui 01 laboratório específico para o Curso
Técnico  em  Alimentos/Nutrição,  01  laboratório  específico  para  o  Curso
Técnico  em  Eletromecânica/Eletrotécnica.  Os  espaços  utilizados  para
abrigar os Laboratórios Específicos possuem salas amplas, que passaram
por reformas (…).

A Biblioteca do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa
conta com variado acervo bibliográfico para atender o Curso Técnico em
Eletrotécnica e os demais cursos ofertados. (…) O espaço para a prática
de Educação Física pode ocorrer na quadra de voleibol, no campo de areia
e em quadra poliesportiva (…).  A instituição de ensino está se adequando
dentro das normas de  acessibilidade arquitetônica, pois possuem rampa
de acesso e elevador.

Com  relação  ao  Certificado  de  Conformidade a  instituição  possui  a
Declaração da Brigada Escolar, visto que esse certificado só será emitido
quando as instituições cumprirem todas as etapas, o que ainda não ocorreu.
A direção  esclarece  que  no  município  de  Ponta  Grossa  os  documentos
referentes ao Alvará de Funcionamento, a Licença Sanitária e o Laudo do
Corpo  de  Bombeiros  estão  atrelados,  justificando-se  portanto,  que  na
ausência  de um desses documentos,  os demais não são emitidos pelos
Órgãos competentes.
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(…) A equipe pedagógica realiza  atendimento aos alunos,  professores e
pais, propondo alternativas que objetivam à redução da evasão escolar e o
acesso de todos à escola, além de atuar nos problemas de dificuldade de
aprendizagem  e  disciplinares.  Esse  atendimento  ocorre  diariamente,  há
intervenção sempre que necessário,  buscando uma melhor  qualidade de
ensino.

O  CEEPPG  conta  atualmente  com  quatro  empresas  com  termos  de
convênio  e  cooperação  firmados  junto  à  instituição,  o  que  propicia  uma
gama de estágios e cooperação técnica, são elas:

- MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS
- PROTON MANUTENÇÃO
- SINERGE SUL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
- ÁGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Ponta  Grossa,  em 13/06/16,  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. 183).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 201)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1746/16, de 18/08/16, é favorável ao reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 197)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
165/16, de 03/08/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento do  Curso  Técnico  em
Eletrotécnica -  Eixo Tecnológico:  Controle e Processos Industriais,  subsequente ao
Ensino Médio.

Considerando as  informações da  Comissão  de  Verificação,
constata-se que  a instituição de ensino  possui recursos humanos,  tecnológicos  e
materiais pedagógicos em consonância com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 –
CEE/PR.

A instituição  de  ensino  está  inserida  no  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui o  Certificado  de
Conformidade. Não possui a Licença da Vigilância Sanitária. A direção justificou que
a ausência  deste documento  ocorre  por não  possuírem  o  Laudo  do  Corpo  de
Bombeiros,  o qual só será emitido quando executarem todas exigências impostas
para o Projeto de Prevenção de Incêndios.
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Ressalta-se que o Parecer CEE/CEMEP nº 320/16, de 17/05/16,
alterado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 701/16, de 07/11/16, aprovaram mudanças na
carga horária do curso, na matriz curricular e no perfil  profissional de conclusão do
curso, para implantação gradativa a partir do segundo semestre do ano de 2016.

Em virtude da ausência da Licença da Vigilância Sanitária,  em
desacordo  com  a  Deliberação deste  CEE,  o reconhecimento  do  curso  será
concedido por prazo inferior a cinco anos.

II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis ao reconhecimento do Curso
Técnico  em  Eletrotécnica -  Eixo  Tecnológico:  Controle  e  Processos  Industriais,
subsequente  ao Ensino Médio, carga horária de  1.667 horas,  mais  133 horas de
Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 1.800 horas, 40 vagas por turma,
período  mínimo  de  integralização  do  curso  de  dois  anos, regime  de  matrícula
semestral,  presencial,  do  Centro  Estadual  de  Educação  Profissional  de  Ponta
Grossa, do município de Ponta Grossa, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
desde 08/12/14, e por mais de três anos, contados a partir de 08/12/16 até 08/12/19,
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, 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 e da coordenação 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,  em  relação  às  normas  e  prazos  ao  solicitar  a  renovação  do
credenciamento  da  instituição  de  ensino  para  a  oferta  da  Educação  Profissional
Técnica de Nível Médio e a renovação do reconhecimento do curso.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a expedição do ato de reconhecimento do curso;
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b)  o processo à instituição de ensino para constituir  acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
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, 05 de dezembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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