
PROCESSO N° 144/16 PROTOCOLO Nº 13.638.447-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 95/16            APROVADO EM  15/03/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  DUQUE  DE  CAXIAS  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: IRATI

ASSUNTO: Pedido de  reconhecimento do Curso Técnico em Contabilidade – Eixo
Tecnológico:  Gestão  e  Negócios, subsequente ao  Ensino  Médio  e
alteração do Plano de Curso, aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP  nº
221/14, de 10/04/14.

RELATOR: MARCELO OLTRAMARI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação  encaminha  a  este
Conselho  o  expediente  protocolado  no  NRE  de  Irati,  em  03/06/15,  do  Colégio
Estadual Duque de Caxias – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, que solicita
o reconhecimento do Curso Técnico em Contabilidade – Eixo Tecnológico: Gestão e
Negócios,  subsequente ao Ensino Médio e alteração do Plano de Curso, aprovado
pelo Parecer CEE/CEMEP nº 221/14, de 10/04/14.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio Estadual Duque de Caxias – Ensino Fundamental,
Médio  e  Profissional, localizado  na  Rua  XV  de  Novembro,  nº  810,  Centro,  do
município  de  Irati,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná, obteve  o
credenciamento para  a  oferta  da Educação Básica pela Resolução Secretarial  nº
3972/12, de 28/06/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de 16/07/12 até 16/07/17. 

O Curso Técnico em Contabilidade – Eixo Tecnológico: Gestão
e  Negócios,  subsequente ao  Ensino  Médio, foi  autorizado  a  funcionar  pela
Resolução  Secretarial  nº  2432/14,  de  02/06/14,  pelo  prazo  de  01  (um)  ano,  de
09/07/14 até 09/07/15.
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A direção da instituição de ensino justifica, à fl. 294, o atraso no
envio do processo:

O processo do curso de Contabilidade que está em trâmite neste Conselho
não atendeu a solicitação de entrega dos projetos em 180 dias ao NRE, pois
necessitava  de  atestado  de  conformidade  da  Brigada  Escolar.  Devido  a
grande  rotatividade  de  professores  entre  as  escolas,  a  greve  geral  dos
professores, assim como a oferta dos cursos de brigadistas pela SEED não
estávamos  com  o  grupo  exigido  com  a  formação  completa.  Por  estes
motivos justificamos o atraso no Processo, o mesmo só foi encaminhado
após o Laudo de Conformidade da Brigada Escolar.

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 nº 221/14, de 10/04/14. 

Proposta de Alteração (fl. 288)

Dados Gerais do Curso

- Período de Integralização

De: mínimo de 01 ano e máximo de 05 anos

Para:  mínimo de 02 semestres letivos e máximo de 10 (dez) semestres
letivos
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Matriz Curricular (fl. 287)
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Avaliação Interna (fl. 269)

A direção da instituição de ensino justifica, à fl. 277, o índice de
evasão escolar no curso:

(…) Muitos alunos foram aprovados em vestibular e, não obstante nossos
esforços  em  contactá-los,  confirmaram  a  desistência  após  o  prazo
regulamentar para a convocação de novos alunos. Alguns alunos trabalham
em uma indústria grande na cidade que funciona em três turnos. A referida
indústria reduziu drasticamente sua capacidade de produção e, premidos
pela necessidade de continuarem empregados, tiveram que mudar do turno
de  madrugada  para  o  turno  da  noite.  (…).  Ressaltamos  a  Direção,
Coordenação,  Equipe  Pedagógica  e,  principalmente  os  Professores  não
pouparam esforços no sentido de manter os alunos em classe, procurando
contato,  dialogando  com  alunos  perguntando  sobre  suas  dificuldades,
variando as situações de estímulo na condução de suas aulas (…).

1.3 Comissão de Verificação (fl. 248)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  341/15,  de  23/10/15,  do  NRE de  Irati,  integrada  pelos  técnicos  pedagógicos:
Marisa Aparecida Retzlaff Milleo, licenciada em Pedagogia; Jussara Likes Penteado,
licenciada  em  Letras;  Viviane  Chicalski,  licenciada  em  Ciências;  e  como  perita
Vanessa Pereira Duda, bacharel em Ciências Contábeis,  após verificação  in loco,
manifesta  parecer  favorável  ao  reconhecimento do  curso  e  informa  no  relatório
circunstanciado:

(…) A Instituição de Ensino possui um ambiente adaptado para Laboratórios
de Química,  Física  e  Biologia,  uma estante  com materiais  específicos e
vidrarias. Os professores levam os equipamentos na sala de aula, ou área
livre conforme a prática a ser desenvolvida e levados para sala de aula
quando o professor desenvolve as práticas dessas disciplinas, possibilitando
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aos  alunos  o  confronto  da  teoria  através  da  prática,  dentro  das
possibilidades desses materiais disponíveis no colégio. (…) 

Biblioteca: (…) O Acervo Bibliográfico encontra-se atualizado, é suficiente à
demanda  total  do  colégio  (…).  Laboratório  de  Informática: (…)  é  de
grande  utilidade  para  o  desenvolvimento  do  curso,  pois  desenvolve  as
práticas dos conteúdos vistos em sala de aula (…). Espaço para Educação
Física: possui quadra de esportes coberta e iluminada (…). Acessibilidade:
a Instituição de Ensino possui rampa que dá acesso ao 1º bloco, possui,
banheiros adaptados e piso tátil.

Corpo de Bombeiros, Licença Sanitária:  A Instituição de Ensino anexou
ao protocolado Certificado de Conformidade nº 214 de 22/09/2015 (…). Não
possui Licença Sanitária, somente um relatório técnico de inspeção citando
as não conformidades observadas durante a inspeção:  Conclusão: que a
instituição necessita de adaptações e reformas para adequar/adaptar ao tipo
de função a que se propõe (…).

(…) O curso não prevê estágio obrigatório, mas o colégio mantém Termos
de  Cooperação  Técnica  em  Contabilidade,  é  através  de  escritórios  de
Contabilidade  no  município  de  Irati:  Oliveira  Contabilidade  –  Delta
Contabilidade – Escritório Scharlau – Sigma Contabilidade Ltda – CIE (…).

Consta, à fl.  278, o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia  do NRE  de  Irati,  em 10/11/15,  que  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.

1.4 Parecer Técnico CEF/SEED (fls. 291 e 292)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2089/15 – CEF/SEED, é favorável ao reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/SEED (fls. 288 e 289)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
436/15 – DET/SEED, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do  pedido de  reconhecimento do Curso Técnico em
Contabilidade – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio
e alteração do Plano de Curso, aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 221/14, de
10/04/14, referente ao período de integralização.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  do
relatório  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que  a  instituição  de  ensino
apresenta recursos humanos, recursos pedagógicos e materiais condizentes com a
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proposta pedagógica que atendem ao plano de curso, condições de infraestrutura,
com exceção da ausência da Licença da Vigilância Sanitária, em desacordo com as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

A instituição de ensino possui o  Certificado de Conformidade
referente ao Programa Brigadas Escolares - Defesa Civil na Escola.

Em virtude  da  ausência  da  Licença Vigilância  Sanitária, em
desacordo  com  as  Deliberações  deste  CEE,  o reconhecimento do  Curso será
concedido por prazo inferior a 05 (cinco) anos.

O atraso  da instituição de ensino  em protocolar o pedido de
reconhecimento do referido curso foi por não dispor da documentação do Corpo de
Bombeiros, exigida à época, para a tramitação do processo e pela paralisação dos
professores.

Foi apensado ao processo, à fl. 294, a justificativa da direção
da instituição de ensino sobre o atraso no envio do processo.

II - VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento do Curso Técnico  em Contabilidade  –
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, subsequente ao Ensino Médio, carga horária
de 833 horas, 40 vagas por turma, período mínimo de integralização do curso de 01
ano,  regime  de  matrícula  semestral,  presencial,  do  Colégio  Estadual  Duque  de
Caxias – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de Irati,  mantido
pelo Governo do Estado do Paraná,  desde  09/07/14 e por  mais  03 (três)  anos,
contados a partir de 09/07/15 até 09/07/18, de acordo com as Deliberações nº 03/13
e nº 05/13 – CEE/PR;

b)  à alteração do Plano de Curso, de acordo com o descrito
neste Parecer.

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,  com especial
atenção à 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. 
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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,  respeitando  os  prazos  estabelecidos,  quando  solicitar  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;

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

É o Parecer.

Marcelo Oltramari
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, 15 de março de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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