
 

PROCESSO N°  911/15                      PROTOCOLO Nº 13.579.041-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 75/16           APROVADO EM 14/03/16
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO: CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  FAZENDA  RIO
GRANDE

MUNICÍPIO: FAZENDA RIO GRANDE

ASSUNTO: Pedido de renovação do credenciamento da instituição de ensino para
oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1439/15 -
SUED/SEED, de 13/10/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE da Área Metropolitana Sul, em 14/04/15, de interesse do Centro de Educação
Profissional  Fazenda Rio Grande, do município de Fazenda Rio Grande, que solicita
a renovação do credenciamento da instituição de ensino para a oferta de cursos da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Centro  de  Educação  Profissional  Fazenda  Rio  Grande
localizado  na  Rua  Itália,  nº  204,  Bairro  Nações,  do município  de  Fazenda  Rio
Grande,  mantido  por  FAZTEP –  Escola  Técnica  de  Ensino  Profissionalizante  –
EIRELI  –  ME, obteve  o  credenciamento  para  a  oferta  de  cursos  da  Educação
Profissional  Técnica  de  Nível  Médio,  pela  Resolução  Secretarial  nº  2337/09,  de
16/07/09, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do 1º semestre de 2009 até o final o
final do 2º semestre de 2013.

 Justificativa da direção, fl.130, do atraso no protocolado:
(...)
Como no primeiro processo de credenciamento e autorização de funcionamento do
Curso  Técnico  em  Mecânica  foi  preciso  protocolar  apenas  um  único  processo,
acreditávamos  que  ao  protocolar  o  processo  de  renovação  do  reconhecimento
estaríamos também renovando o credenciamento. Até que o NRE nos avisou sobre
o  vencimento  do  credenciamento  da  instituição  e  nos  orientou  a  protocolar  o
processo de renovação do mesmo e, assim, o fizemos.

CM - IK 1



 

PROCESSO N°  911/15

1.2 Curso Autorizado e Reconhecido (fl. 120)

CURSO OFERTADO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO

Técnico em Mecânica, subsequente 
ao Ensino Médio

Resolução Secretarial nº 2337/09 – 
DG/SEED – Parecer CEE/CEB Nº 
290/09

Resolução Secretarial nº 4253/11 – 
SUED/SEED – Parecer CEE/CEB 
nº 810/11

1.3 Avaliação Interna (fl. 133)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 93)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº 84/15, de 24/04/15, do NRE da Área Metropolitana Sul, integrada pelos técnicos
pedagógicos:  Rosana  Maria  Boza,  licenciada  em Secretariado  Executivo;  Eliane
Lúcia  Zanela  Cortes,  licenciada  em  Pedagogia;  Alexandra  Silva,  bacharel  em
Administração e  João Almir  Soares,  bacharel  em Engenharia  Mecânica,  em seu
relatório circunstanciado, manifesta-se favorável à continuidade do curso e  informa:

(…) O Centro de Educação Profissional Fazenda Rio Grande,  conta com
todos os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades de
ensino-aprendizagem. Foi recentemente reformado, tendo seus ambientes
ampliados. O   imóvel    apresenta    condições    adequadas    de   acesso, 
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segurança, salubridade, saneamento e higiene. Não possui acessibilidade
para portadores de necessidades especiais.
(…)  A Licença  Sanitária  apresenta  validade  até  27/08/16  e  o  Laudo  do
Corpo de Bombeiros até 16/11/16. 
(…) O laboratório de Informática está equipado com 30 computadores e   o
laboratório de Mecânica Aplicada dispõe de equipamentos novos, de última
geração e alta qualificação.
(…)  A biblioteca  funciona  em espaço  próprio,  e  seu  acervo  bibliográfico
específico está relacionado no processo.
(…)  Mantém  convênios  com  ELIIJAH  Prestadora  de  Serviço  Ltda.;   
MasterFrio Ltda. e SHT Soluções Industriais Ltda. ME.

O Termo de Responsabilidade,  fl. 108,  emitido pela Chefia do
NRE de Área Metropolitana Sul, em 27/04/15,  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.

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED (fl. 123)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1547/15 - CEF/SEED, manifesta-se favorável à renovação do credenciamento da
instituição de ensino para oferta  de cursos da Educação Profissional  Técnica de
Nível Médio.

1.6 Parecer DET/SEED (fl. 120)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
248/15  -  DET/SEED,  encaminha  o  processo  ao  CEE/PR  para  a  renovação  do
credenciamento  da  instituição  de  ensino  para  oferta  de  cursos  da  Educação
Profissional Técnica de Nível Médio.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  renovação  do  credenciamento  da
instituição de ensino para oferta  de cursos da Educação Profissional  Técnica de
Nível Médio.

O processo foi convertido em diligência, em 16/11/15, para  a
instituição de ensino anexar a justificativa do atraso do protocolado no NRE, o Laudo
do Corpo de Bombeiros e a Licença Sanitária e corrigir  os dados no Quadro de
Avaliação  Interna  do  Curso.  Retornou  a  este  CEE/PR,  em  25/02/16,  com  o
cumprimento do solicitado.

Em  relação  ao  atraso  do  protocolado  no  NRE,  a  direção
justifica  à  fl.  130,  que  a  solicitação  de  credenciamento  e  a  autorização  de
funcionamento do Curso Técnico em  Mecânica,  foram  protocoladas em  um único 
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processo,  assim,  acreditava  que  ao  protocolar  o  processo  de  renovação  do
reconhecimento estaria também renovando o credenciamento.  Alertada pelo NRE
da necessidade de solicitar a renovação do credenciamento, assim o fez.

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório
circunstanciado que a instituição de ensino apresenta condições de infraestrutura
adequada,  para  a  oferta  de  cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível
Médio, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.  

II - VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
credenciamento  do  Centro  de  Educação  Profissional  Fazenda  Rio  Grande,  do
município de Fazenda Rio Grande, mantido por FAZTEP  - Escola Técnica de Ensino
Profissionalizante – EIRELI – ME, para oferta de cursos da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir do início do ano de
2014 até o final do ano de  2023, 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.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para a expedição do ato de renovação do credenciamento;

b) o processo à instituição de ensino para constituir acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

Paulo Afonso Schmidt
      Relator
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DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível  Médio
aprova o voto do Relator, por unanimidade.

                         

        Curitiba, 14 de março  2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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