
PROCESSO N° 1000/16                                 PROTOCOLO Nº 13.879.350-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 800/16                   APROVADO EM 07/12/16

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

INTERESSADO: SENAI  –  CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL DE
PALMAS

MUNICÍPIO: PALMAS

ASSUNTO: Pedido de convalidação dos atos escolares, praticados antes do
ato autorizatório, de 02/03/11 até 15/02/12, para a regularização da
vida  escolar  dos alunos do Curso Técnico  em Logística  –  Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente e/ou concomitante
ao Ensino Médio. 

RELATOR: IVO JOSÉ BOTH

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1426-
16-Sued/Seed,  de  02/09/16,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE de Pato Branco, em 08/12/15, de interesse do  SENAI –
Centro de Educação Profissional de Palmas,   município de Palmas, mantido
pelo Serviço Nacional  de Aprendizagem Industrial  – SENAI – Departamento
Regional  do  Paraná,  pelo  qual  solicita  a  convalidação  dos  atos  escolares,
praticados  antes  do  ato  autorizatório,  de  02/03/11  até  15/02/12,  para  a
regularização da vida escolar dos alunos do Curso Técnico em Logística – Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios,  subsequente e/ou concomitante ao Ensino
Médio. 

Justificativa da direção:

(…)  O  SENAI  (  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial),
localizado na Rua Marechal Deodoro,  s/n,  São José, município de
Palmas,  vem  respeitosamente  à  presença  de  Vossa  Senhoria
informar  que  conforme  Processo  nº  926/11,  referente  ao
funcionamento  do  Curso  Técnico  em  Logística  é  necessário  a
convalidação  dos  estudos  para  todos  os  alunos  que  cursaram  a
Qualificação  Profissional  Supervisor  de  Operações  na  Área  de
Controle  de  Produção.  Procedimento  previsto  na  Organização
Curricular  inserida  no  processo.   Requer,  portanto,  que  os  alunos
concluintes  das  turmas  inciadas  em 02/03/11  e  08/08/11,  possam
aproveitar  as  disciplinas  cursadas  no  Curso  de  Qualificação,
conforme Relatório Final em anexo. (fl. 04)
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 2. Mérito

Trata-se do pedido  de convalidação dos atos escolares,
praticados  antes  do  ato  autorizatório,  de  02/03/11  até  15/02/12,  para  a
regularização da vida escolar dos alunos do Curso Técnico em Logística – Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios,  subsequente e/ou concomitante ao Ensino
Médio. 

O  processo  foi  encaminhado  à  Assessoria  Jurídica  –
AJ/CEE/PR deste  Conselho em 21/09/16,  que pela  Informação nº  60/2016,
assim se pronunciou:

(…) No Mérito, trata-se de pedido feito pelo gerente de Unidade do
SENAI de Palmas, nos termos do ofício 40/2015, para convalidação
das disciplinas cursadas no Curso de Supervisor  de Operações na
Área de Controle de Produção para todos os alunos que ingressaram
no Curso Técnico em Logística, reconhecido em 29/09/2014, mediante
Resolução  Secretarial  nº  5209/14  (fl.  03).  Consta  dos  Autos  que  o
Curso Técnico em Logística – Eixo Tecnológico Gestão e Negócios,
subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio  foi  autorizado  a
funcionar pela Resolução Secretarial nº 226/12, por cinco anos, a partir
da data de publicação (fls. 07/08). A Resolução nº 5209/14/Seed, por
sua  vez,  reconheceu  o  citado  curso  técnico  e  o  reconhecimento
reportou-se ao período autorizado, contando-se o prazo de 15/08/13 a
15/02/17 (fl. 09).
(…)  Às  fls.  54/62  foi  anexado  o  Parecer  CEE/CEB nº  1114/11,  de
08/12/11, que analisou o pedido de credenciamento da instituição de
ensino e de autorização do curso técnico em questão. Constam ainda
dos  Autos  os  documentos  referentes  à  aprovação  do  adendo  ao
Regimento Escolar (fls. 10, 12/13) e os Relatórios Finais referentes às
turmas inciadas antes do ato autorizatório. 
(…)  Desta  forma,  diante  de  todas  as  informações  e  documentos
constantes nos Autos, temos que o feito está suficientemente instruído
para  manifestação  deste  Colegiado  sobre  o  pedido  formulado  pelo
representante do SENAI da Unidade de Palmas.

(…) Por todo o exposto considerando ainda que há a presunção de
boa  fé  tanto  da  instituição  de  ensino  quanto  dos  alunos  e  que  a
convalidação  dos  atos  escolares  das  turmas de 2011 é necessária
para  que  os  alunos  sejam  devidamente  certificados,  entende  esta
Assessoria Jurídica que cabe ao Sistema Estadual de Ensino adotar
as  providências  necessárias  para  tornar  válidos  os  estudos  dos
discentes  que  iniciaram  o  Curso  Técnico  em  Logística  antes  da
publicação da Resolução que autorizou seu funcionamento.
Para tanto, necessário verificar se os alunos concluintes das turmas
iniciadas  em março  de  2011 e  agosto  de  2011 praticaram os  atos
escolares  que  competiam  e,  em  caso  positivo,  necessário  se  faz
declarar a validade de tais atos.
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Feitas estas considerações e tendo em vista que o presente feito se
refere a Curso Técnico, sugerimos a remessa do Processo à Câmara
do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
deste  Colegiado  –  CEMEP/CEE  para,  em  razão  da  competência,
adotar as providências que entender pertinentes.

 A Coordenação de Documentação Escolar anexou entre as
fls. 48 e 49 do processo os Relatórios Finais das turmas iniciadas em 02/03/11
e 08/08/11.

Diante  dos  fatos  apresentados  e  para  que  não  haja
prejuízo à vida escolar dos alunos faz-se necessária a convalidação dos atos
escolares praticados antes do ato autorizatório.

 II – VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  convalidação  dos
atos escolares praticados antes da publicação do ato autorizatório, de 02/03/11
a  15/02/12,  do  Curso  Técnico  em  Logística  –  Eixo  Tecnológico:  Gestão  e
Negócios,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  do  SENAI  –
Centro de Educação Profissional de Palmas, mantido pelo SENAI – Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial, município de Palmas, para regularização
da vida escolar dos alunos listados nos Relatórios Finais anexados entre as fls.
48 e 49.

 Encaminhamos:
a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da

Educação para as providências.
b)  o  processo  à  instituição  de  ensino  para  constituir

acervo e fonte de informação.

É o Parecer

Ivo José Both
                  Relator

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

                         
 Curitiba, 07 de dezembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE 
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