
PROCESSO Nº 21/15 PROTOCOLO Nº 12.168.634-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 270/15 APROVADO EM 28/07/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL 14 DE DEZEMBRO – ENSINO MÉDIO E  
PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: ALVORADA DO SUL

ASSUNTO:  Pedido  de  autorização  de  funcionamento, do  Curso  de  Formação  de
Docentes para Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na
modalidade  Normal,  Nível  Médio,  destinado  a egressos  do  Ensino
Fundamental, para o ano de 2016.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação, pelo  ofício  nº 08/15  –
SUED/SEED, de  05/01/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Londrina, em 10/10/13, de interesse do Colégio Estadual  14 de Dezembro –
Ensino  Médio e Profissional,  do município de  Alvorada do Sul que,  por sua direção,
solicita  a  autorização  de funcionamento, do Curso de Formação de Docentes para
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade Normal, Nível
Médio, destinado a egressos do Ensino Fundamental, para o ano de 2016.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual 14  de  Dezembro  –  Ensino  Médio  e
Profissional, localizado na Rua Luiz Ribeiro, nº 823, Centro, do município de Alvorada
do Sul, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, obteve o credenciamento para
oferta da Educação Básica, pela Resolução Secretarial nº 6013/11, de 21/12/11,  pelo
prazo de 05 anos a partir de 02/02/12 a 02/02/17.

Justificativa:
(…)
Com a exigência atual do mundo do trabalho e pautada no objetivo da Educação
Profissional e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394/96 que se
volta  para  um ensino  que  qualifique  as  pessoas  e  lhes  proporcione  mais  e
melhores condições para atuar como protagonistas de suas vidas, exercendo o
seu direito à cidadania, é que nosso colégio se volta para esses novos alunos
ansiosos por frequentar o curso solicitado. Se, de acordo com o prospecto, de
2009, da SEED, “o Magistério no Paraná retorna, forma e transforma”, justifica-
se nosso interesse por 
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um curso que, anos atrás, foi extinto, mas era considerado um dos melhores do
Núcleo Regional de Londrina.
Outro ponto que nos faz crer que essa implantação ocorrerá no ano vindouro
refere-se à grande procura por  esta modalidade de ensino,  visto  que muitas
pessoas  não  continuaram  seus  estudos  devido  a  dificuldades  em  se
locomoverem, diariamente, para os municípios vizinhos, o que lhes traria mais
demanda de tempo e financeira. O município vizinho,  mais próximo com oferta
de Formação de Docentes encontra-se a 28  Km e não há ônibus de linha  ou
circulares cujos horários sejam compatíveis com os estabelecidos pelas escolas.

1.2 Matriz Curricular
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Critérios de Avaliação

A avaliação  será  contínua,  cumulativa,  diagnóstica  e  somativa,
utilizando diversos instrumentos e critérios de aferição de acordo com o que preconiza
a legislação vigente.

Segundo  a  Resolução  nº  3794/04  –  DG/SEED,  o  rendimento
mínimo exigido para aprovação no Curso de Formação de Docentes para Educação
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, modalidade Normal, Nível Médio, é de
6,0, condicionada à frequência estabelecida pela legislação vigente. Os resultados da
avaliação serão expressos por meio de notas numa escala de 0 (zero) a 10,0 (dez).

A recuperação paralela deverá ser ofertada a todos os alunos com
defasagem de aprendizagem, de acordo com a legislação vigente.

O resultado do processo de avaliação deverá ser registrado em
documentos próprios, a fim de que sejam asseguradas a regularidade e a autenticidade
da vida escolar dos alunos matriculados no estabelecimento.

Perfil

Segundo o art. 2º da resolução CEB/CNE nº 02, de 19 de abril de
1999, as Propostas Pedagógicas do Curso de Formação de Docentes, Normal, Nível
Médio, deverão preparar docentes capazes de:
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Certificação

O  aluno  ao  concluir  o  curso,  de  acordo  com  a  organização
curricular  aprovada,  receberá  o  diploma  com  certificação  nas  áreas  da  Educação
Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Não  há  terminalidade  da  Formação  Básica  (BNC),  na  3º  série,
considerando que a Matriz Curricular deverá ser cumprida na sua totalidade em 04
anos. 

1.3 Coordenação de Curso 

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO

- Marilene Tanajura Silva Alencar

- Licenciada em Pedagogia
- Especialização em Supervisão
  Escolar
- Especialização em Educação
  Inclusiva – Área: Educação

- Coordenadora do Curso

- Carmem Ap. Ribeiro Santoro
- Licenciada em Pedagogia
- Especialização em Orientação e 
  Supervisão

- Coordenadora da Prática
  de Formação

A  instituição  de  ensino  apontou  parcerias,  para  a  Prática  de
Formação,   com  as  seguintes  escolas:  Centro  Municipal  de  Educação  Infantil
Chapeuzinho Vermelho e Centro Municipal de Educação Infantil Augusto Alves.

O Núcleo Regional de Educação de Londrina, emitiu Pareceres de
aprovação do Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar do Curso de Formação
de  Docentes  para  a Educação  Infantil  e  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental,  na
modalidade Normal, Nível Médio.

1.4 Comissão de Verificação
 
A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº

255/14,  de  12/08/14,  do  NRE  de  Londrina,  composta  pelos  técnicos  pedagógicos:
Marta Virgínea Machado, licenciada em Letras, Marília Inês Martins Gomes, licenciada
em  Educação  Física,  Karine  Olinda  Fonseca, licenciada  em  Educação  Física  e
Lindamar  Fátima  Teixeira  de  Carvalho,  licenciada  em  Pedagogia,  procedeu  a
verificação in loco e emitiu laudo técnico favorável à autorização de funcionamento do
Curso de Formação de Docentes para Educação Infantil  e Anos Iniciais  do Ensino
Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio.

Consta à fl.387, o Termo de Responsabilidade da Chefia do NRE
de  Londrina e respectivos servidores que constituíram a Comissão de Verificação, pelo
qual se responsabilizam pelas informações contidas no relatório circunstanciado deste
protocolado.
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1.5 Parecer DET/SEED

A Secretaria  de Estado da Educação,  pelo Parecer  nº  396/14 –
DET/SEED, encaminha ao CEE/PR o processo para autorização de funcionamento, do
Curso de Formação de Docentes para Educação Infantil  e Anos Iniciais  do Ensino
Fundamental,  na modalidade Normal, Nível Médio,  destinado a egressos do Ensino
Fundamental, para o ano de 2016.

O  processo  foi  convertido  em  diligência  junto  à  SEED,  em
15/04/15, requisitando nova Matriz Curricular, com implantação para o ano de 2015 e
retornou a este CEE/PR, pelo ofício nº  780/15 – SUED/SEED, em  23/06/15, com  o
atendimento  solicitado.

2. Mérito

 Trata de pedido de autorização para funcionamento, do Curso de
Formação de Docentes para Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
na  modalidade  Normal,  Nível  Médio, do  Colégio  Estadual  14  de  Dezembro,  do
município de  Alvorada do Sul,  destinado a egressos do Ensino Fundamental,  para o
ano de 2016.

A Comissão  de  Verificação  relata  que  a  instituição  de  ensino
dispõe  de  infraestrutura  adequada  referente  ao  espaço  físico,  recursos  humanos,
materiais e equipamentos para atender o curso proposto.

A SEED/SUDE/DIPLAN/CGRF, às fls. 385, informa que o  Colégio
possui 12 salas de aula, das quais 06 estão disponíveis no período da manhã, 12 no
período da tarde e 05 no período da noite.

Às  folhas  388,  do  referido  protocolado,  consta  relação  com 41
nomes de alunos interessados no curso.

A  instituição de  ensino  apresentou  declaração  confirmando  a
participação no Programa  Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola  e  Licença
Sanitária, emitida em 02/07/15. 

Foram apensados ao  processo,  em  10/07/15,  cópia  da  Matriz
Curricular, aprovada pelo Parecer nº 948/14 e Laudo da Vigilância Sanitária.  (fl.408 e
409)
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II – VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à autorização  de
funcionamento,   do Curso de Formação de Docentes para Educação Infantil e Anos
Iniciais  do  Ensino  Fundamental,  na  modalidade  Normal,  Nível  Médio,  destinado  a
egressos do Ensino Fundamental,  para o ano de 2016, do Colégio Estadual  14 de
Dezembro – Ensino  Médio e  Profissional, do município de  Alvorada do Sul, mantido
pelo Governo do Estado do Paraná, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº
10/99 – CEE/PR. 

 Recomendamos à mantenedora 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 autorização de funcionamento do curso, para o ano de 2016;

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

É o Parecer.

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio aprova
o voto do Relator, por unanimidade.
                         Curitiba, 28 de julho de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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