
PROCESSO N°  1190/16                                    PROTOCOLO Nº 14.107.174-2

PARECER CEE/CEMEP Nº 753/16    APROVADO EM 05/12/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL MENELEU DE ALMEIDA TORRES –
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: PONTA GROSSA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Contabilidade  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e  Negócios,
subsequente ao Ensino Médio.

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I – RELATÓRIO

 1. Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1783/16–
Sued/Seed, de 31/10/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no  NRE de  Ponta  Grossa,  em 02/06/16,  de  interesse  do  Colégio  Estadual
Meneleu de Almeida Torres – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do
município de Ponta Grossa, mantido pelo  Governo do Estado do Paraná, pelo
qual  solicita  a  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Contabilidade - Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino
Médio.

 1.1 Da Instituição de Ensino 

 O  Colégio Estadual Meneleu de Almeida Torres – Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, localizado na rua  Graciliano Ramos, nº 20,
Jardim Carvalho, município de Ponta Grossa, obteve o credenciamento para a
oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº  1629/13,  de
03/04/13,   pelo  prazo  de  cinco  anos,  a  partir  da  publicação  em DOE,  de
24/04/13 até 24/04/18.

O  Curso  Técnico  em  Contabilidade  -  Eixo  Tecnológico:
Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio foi autorizado a funcionar
pela  Resolução  Secretarial  nº  5327/10,  de  06/12/10 e  reconhecido  pela
Resolução  Secretarial  nº  3467/13,  de  31/07/13,  com  base  no  Parecer
CEE/CEMEP nº 195/13, de 12/06/13,  pelo prazo de cinco anos, a partir  de
30/01/12 até 30/01/17. 

 CM - IK                                                                                                                                                                                                                                                  1



PROCESSO N°  1190/16  

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/CEMEP nº195/13, de 12/06/13.

 Matriz Curricular (fl. 252)
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Relatório de Avaliação Interna do Curso (fl. 237)

  1.3 Comissão de Verificação (fl. 222)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 225/16, de 20/06/16, NRE de Ponta Grossa, integrada pelos
técnicos  pedagógicos:  Adriane  Bayer  Tozetto,  licenciada  em  Pedagogia;
Adriane Valéria Kiszka, licenciada em Pedagogia; Marinete de Fátima Schuab
Silva,  licenciada  em Pedagogia  e  como perita  Joelma Parize,  bacharel  em
Ciências Contábeis, em seu relatório circunstanciado, de 28/06/16, declara a
existência de condições para que se conceda a renovação do reconhecimento,
e  informa:

(…) O Colégio passou por melhorias, tais como: pintura nas paredes,
conservação do mobiliário e reforma e conservação dos banheiros e
adaptação  arquitetônica  para  acessibilidade  para  educandos  com
deficiência.  Implantação  do  laboratório  de  Informática  do  Programa
Brasil Profissionalizado, tendo sido instalados 20 computadores.
(…) A biblioteca contempla o referencial teórico específico e atualizado
para o atendimento das finalidades do curso.
(…) A instituição de ensino possui espaços pedagógicos adequados e
suficientes para o número de alunos. Conta com uma sala para 
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palestras  com  capacidade  para  200  pessoas,  bem  como,  toda
infraestrutura para o corpo discente e docente.
(…)  A  instituição  dispõe  de  três  laboratórios  de  Informática,
devidamente equipados.
(…) Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola,
mas ainda não obteve o Certificado de Conformidade. Não apresentou
a Licença Sanitária. A direção esclarece que no município de Ponta
Grossa a Licença Sanitária e o laudo do Corpo de Bombeiros estão
atrelados,  justificando,  portanto,  que  na  ausência  de  um  destes
documentos, os demais não são emitidos pelos órgãos competentes. 
(…)  Mantém  convênios  com  a  Associação  Comercial  Industrial  e
Empresarial de Ponta Grossa; Instituto Euvaldo Lodi do Paraná – IEL;
Teleponta  Soluções  em  Contact  Center  Eireli-ME  e  Centro  de
Integração Empresa - Escola do Paraná.
(…) Os docentes possuem habilitação específica de acordo com as
disciplinas indicadas.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de Ponta Grossa, em 30/06/16, 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. 243).

1.4 Parecer CEF/Seed (fl. 275)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
2756/16–CEF/Seed, manifesta-se favorável à renovação do reconhecimento do
curso  e encaminha o processo ao CEE/PR.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 272)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
192/16 –DET/Seed, encaminha o processo ao CEE/PR para a 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.

 De acordo com o relatório circunstanciado da Comissão de
Verificação, de 28/06/16, a instituição de ensino aderiu ao Programa Brigadas
Escolares – Defesa Civil  na Escola, mas ainda não obteve o Certificado de
Conformidade. Não apresentou a Licença Sanitária.  A direção esclareceu que
no município  de  Ponta  Grossa a Licença Sanitária  e  o laudo do Corpo de
Bombeiros  estão  atrelados,  justificando,  portanto,  que  na  ausência  de  um
destes documentos, os demais não são emitidos pelos órgãos competentes.
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Em virtude da ausência da Licença Sanitária, contrariando
o  estabelecido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,  a  renovação  do
reconhecimento do curso será concedida por prazo inferior a cinco anos. 
 

 II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  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,  40  vagas,  presencial,  do  Colégio  Estadual  Meneleu  de
Almeida Torres – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de
Ponta Grossa, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de três
anos, a partir  de 30/01/17 até 30/01/20, 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 da Licença Sanitária e do Certificado de Conformidade às
exigências de prevenção de incêndio e emergências.

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.

Encaminhamos:

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

É o Parecer.

Sandra Teresinha da Silva
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.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Presidente da CEMEP em exercício

Oscar Alves
Presidente do CEE
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