
PROCESSO N° 1310/14 PROTOCOLO Nº 13.341.866-0 

PARECER CEE/CEMEP Nº 287/15 APROVADO EM 28/07/15

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

INTERESSADO: CENTRO  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL
AGRÍCOLA GETÚLIO VARGAS

MUNICÍPIO: PALMEIRA

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Agroecologia – Eixo Tecnológico: Recursos Naturais, integrado ao
Ensino Médio. 

RELATORA: MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL 

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1418/14 - SUED/SEED, de 02/12/14, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de Ponta Grossa, em 17/09/14, de interesse do Centro
Estadual  de Educação Profissional  Agrícola Getúlio Vargas,  do município de
Palmeira  que,  por  sua  direção,  solicita  a  renovação  do  reconhecimento  do
Curso  Técnico  em  Agroecologia  –  Eixo  Tecnológico:  Recursos  Naturais,
integrado ao Ensino Médio.

O  Centro  Estadual  de  Educação  Profissional  Agrícola
Getúlio  Vargas,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  obteve  o
credenciamento para a oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio pela Resolução Secretarial nº 2534/14, de 04/06/14, pelo prazo de
05 anos, do início do ano de 2012 até o final do ano de 2016. 

O  Curso  Técnico  em  Agroecologia  –  Área  Profissional:
Agropecuária,  integrado  ao  Ensino  Médio,  foi  autorizado  a  funcionar  pela
Resolução Secretarial nº 1005/06, de 22/03/06, obteve o reconhecimento pela
Resolução Secretarial nº 1602/08, de 22/04/08, pelo prazo de 05 anos, a partir
de 22/04/08 até 22/04/13. 
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1.1 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Agroecologia  –  Área
Profissional:  Agropecuária,  integrado  ao  Ensino  Médio  foi  reconhecido pelo
Parecer CEE/PR nº 42/08, de 15/02/08 e adequado pelo Parecer CEE/CEB nº
655/09, de 10/12/09, ficando inserido no Eixo Tecnológico: Recursos Naturais.

Matriz Curricular (fl. 326)

Parecer CEE/CEB nº 655/09, de 10/12/09
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Matriz Curricular (fl. 382) 

Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, de 05/11/14

Relatório de avaliação interna (fl. 373)
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1.2 Comissão de Verificação (fl. 327)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  308/14,  de  29/09/14,  do  NRE de Ponta  Grossa,  integrada
pelos  técnicos  pedagógicos:  Débora  Taborda  Franco,  licenciada  em  Física;
Vânia Cristina Rutz da Silva, licenciada em Matemática; Marinete de Fátima
Schwab Silva, licenciada em Pedagogia; Lauren Ullamm, Licenciada em Física
e como perito Fernando Ribas Rebonato, Engenheiro Agrônomo, após análise
documental e verificação in loco, atesta em seu relatório circunstanciado que a
instituição de  ensino  apresenta  condições de  infraestrutura  básica,  recursos
humanos habilitados e recursos pedagógicos necessários à concessão do ato
regulatório.  A  Comissão  manifesta  parecer  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do curso.

Consta  à  fl.  379,  o  Termo de  Responsabilidade emitido
pela Chefia do NRE de Ponta Grossa, de 24/04/15, 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. 

1.3 Parecer CEF/SEED

A Secretaria de Estado da Educação, pelos Pareceres nº
1741/14 – CEF/SEED  e nº 348/14 – DET/SEED,  encaminham o processo ao
CEE/PR para a renovação do reconhecimento do curso.

O processo foi convertido em diligência junto à SEED em
25/03/15,  para  complementações e  retornou a  este  Conselho  pelo  ofício  nº
659/15 - SUED/SEED, em 29/05/15, com atendimento parcial ao solicitado.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do
Curso  Técnico  em  Agroecologia  –  Eixo  Tecnológico:  Recursos  Naturais,
integrado ao Ensino Médio.

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório
circunstanciado,  que  a  instituição  de  ensino  apresenta  condições  de
infraestrutura,  recursos  humanos  devidamente  habilitados,  recursos
pedagógicos  e  materiais  condizentes  com  a  proposta  pedagógica  e que
atendem ao plano de curso. Informa ainda, que a instituição mantém convênios
de cooperação técnica com:  IAP – Instituto Agronômico do Paraná, Sindicato
Rural de Palmeira, Agro clínica Comércio de Rações e Sementes Ltda, Genari e
Belich Ltda, Emater e Coamo. A referida Comissão manifesta parecer favorável
à renovação do reconhecimento do curso.
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Os  docentes  possuem  habilitação  específica  para  as
disciplinas,  com  exceção  dos  docentes  das  disciplinas  de  Filosofia  que  é
licenciada  em Pedagogia  e  especialista  em psicopedagogia,  da  docente  da
disciplina de Física que é graduada em Engenharia de Alimentos e da docente
da  disciplina  de  Sociologia  que  é  licenciada  em  História,  especialista  em
História, Arte e Cultura.

A direção da instituição de ensino justifica à fl. 374, sobre
o atraso na solicitação da renovação do reconhecimento do curso, informando
que o fato ocorreu devido a demora do recebimento dos termos de convênio de
cooperação técnica  com as empresas;  pela  dificuldade do agendamento  da
visita  da  Vigilância  Sanitária;  por  divergências  com  relação  ao  projeto  de
prevenção do Corpo de Bombeiros e por dificuldades de entendimento da nova
formatação da montagem de processos.

Pela  Resolução  Secretarial  nº  4484/14,  de  25/08/14,
publicada  em  28/10/14,  a  denominação  da  instituição  de  ensino  passou  de
Colégio Agrícola Estadual Getúlio Vargas – Ensino Médio e Profissional, para:
Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Getúlio Vargas.

Consta no Relatório Circunstanciado Complementar à fl.
357, informação que a instituição de ensino possui Declaração  do  Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola e o Laudo da Vigilância Sanitária,
com data em 19/08/14.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Agroecologia  –  Eixo  Tecnológico:
Recursos Naturais, integrado ao Ensino Médio, carga horária de 4.000 horas,
mais  133  horas  de  Estágio  Profissional  Supervisionado,  totalizando  4.133
horas, 35 vagas por turma, período mínimo de integralização do curso de 03
anos, regime de matrícula anual, presencial, do Centro Estadual de Educação
Profissional  Agrícola Getúlio Vargas, do município de Palmeira, mantido pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 05 anos, a partir de 22/04/13 até
22/04/18, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir:

a) a infraestrutura adequada e as condições sanitárias e
de segurança, necessárias para o funcionamento da instituição de ensino e o
desenvolvimento das atividades escolares;

b) a formação pedagógica dos docentes e da coordenação
do curso, que não possuem licenciatura. 
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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)  indicar  docentes  com  formação  específica  para  as
disciplinas de Filosofia, Física e Sociologia;

c)  atender o  prazo  estabelecido  no  artigo  48,  da
Deliberação nº 03/13 - CEE/PR, de 04/10/13, que dispõe sobre as normas para
a regulação, supervisão e avaliação da Educação Básica, quando da solicitação
da 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;

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 da Relatora, por unanimidade.

                         

  Curitiba, 28 de julho de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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