
PROCESSO N°  732/15                          PROTOCOLO Nº 13.556.255-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 500/15  APROVADO EM 20/10/15

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

INTERESSADO:    COLÉGIO ESTADUAL DAVID CARNEIRO – ENSINO
 FUNDAMENTAL, MÉDIO E NORMAL  

MUNICÍPIO: GUAPIRAMA

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Curso de Formação
de Docentes para Educação  Infantil  e  Anos  Iniciais  do  Ensino
Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio.

RELATORA: CLEMANCIA MARIA FERREIRA RIBAS 

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº  1143/15
-SUED/SEED,  de  14/08/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE de Ibaiti,  em 30/03/15, de interesse do Colégio Estadual
David  Carneiro – Ensino  Fundamental, Médio  e Normal,  do  município  de
Guapirama que solicita a renovação do reconhecimento do Curso de Formação
de Docentes para Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na
modalidade Normal, Nível Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual  David  Carneiro  –  Ensino  Fundamental,
Médio e Normal, localizado na Rua Brasil, nº 200, do município de Guapirama,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná,  obteve o credenciamento para
oferta da  Educação  Básica,  pela  Resolução  Secretarial  nº  2977/12,  de
21/05/12, pelo prazo de 05 anos, a partir de 06/06/12 a 06/06/17. 

    O Curso de Formação de Docentes  para Educação Infantil e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio, foi
autorizado a funcionar pela Resolução Secretarial nº  2499/07,  de  22/05/07  e
reconhecido pela Resolução Secretarial nº 814/10, de 05/03/10, pelo prazo de
05 anos, a partir de 05/03/10 a 05/03/15. Obteve alteração de Matriz Curricular,
pelo Parecer CEE/CEMEP nº 948/14, de 04/12/14, para implantação a partir do
ano de 2015.
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1.2 Organização Curricular

O curso está organizado em 4 séries anuais com a carga
horária de 4.000 horas.

Matriz Curricular
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Matriz Curricular

Aprovada  pelo  Parecer  CEE/CEMEP  nº  948/14,  de
04/12/2014, para implantação a partir do ano de 2015.
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1.3 Avaliação Interna do Curso
 

1.4 Comissão de Verificação

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 15/15, de 27/03/15, do NRE de Ibaiti, integrada pelos técnicos
pedagógicos:  Silvia  Andreia  Fernandes  Ribeiro,  licenciada  em  Letras, Kelly
Cristina Bordin Moura, licenciada em Ciências Biológicas e Ellen Paula Kalisz,
licenciada  em  Pedagogia,  emitiu  laudo  técnico  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do Curso e informou:

(…)
o Curso funciona com uma turma de terceiro ano e uma de quarto ano
no  período  vespertino  e  uma  turma  de  segundo  ano  no  período
noturno.  Há  dois  laboratórios  de Informática,  uma biblioteca  ampla,
com  um  acervo  bibliográfico  específico  do  Curso  e  com  materiais
pedagógicos. A brinquedoteca é composta por diversos materiais que
possibilitam o desenvolvimento infantil através de jogos e brincadeiras.
A instituição conta com uma sala preparada exclusivamente para a
Prática de Estágio Supervisionado. O Colégio se divide em três blocos,
com  rampas  de  acessibilidade  com  barras  de  apoio  e  solicitou
melhorias  (banheiro  acessível). Os  docentes  possuem  qualificação
específica.  Apresenta  o  Atestado  de  Conformidade,  aguardando  o
trâmite  final  pela  CAGE/SEED. O  Colégio  não  possui  o  Laudo  da
Vigilância Sanitária, apresentando o Relatório de Inspeção, onde está
sendo providenciado as devidas adequações, conforme justificativa:
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Consta  à  fl.158, o  Termo  de  Responsabilidade  exarado
pelo  NRE  de  Ibaiti,  em  30/03/15 que  ratifica  as  informações  contidas  no
relatório circunstanciado e compromete-se a zelar pelo cumprimento 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

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer nº  1056/15,  06/08/15, manifestou-se favoravelmente à renovação do
reconhecimento do curso.

1.6 Parecer DET/SEED 
 

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
146/15,  de  29/06/15  encaminha  ao  CEE/PR  o  processo  de  renovação  do
reconhecimento do curso.

2. Mérito

Trata-se  do pedido  de  renovação do  reconhecimento  do
Curso  de Formação de Docentes  para Educação Infantil  e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio.

Da análise do processo e com base nas informações do
relatório  circunstanciado  da Comissão  de  Verificação  constata-se  que  a
instituição  de  ensino  apresenta  recursos  humanos  habilitados  e  recursos
pedagógicos que atendem à Proposta Pedagógica do Curso, em cumprimento
à legislação.  Porém,  na inspeção técnica realizada  pela Vigilância Sanitária,
foram detectadas várias irregularidades estruturais e de manutenção do prédio
(fls.151 à 155). A inspeção data de junho de 2013 e em relatório técnico propõe
prazo de 30 dias para apresentação do projeto arquitetônico aprovado, com o
cronograma das obras  a serem realizadas. De acordo com a justificativa da
Vigilância,  até o momento (março de 2015),  não houve alteração  suficiente
para agendamento de nova vistoria para emissão de Laudo.

A  Comissão em  relatório  circunstanciado  complementar
informa que o Colégio apresenta uma solicitação de melhoria (acessibilidade
para os banheiros), no sistema de obras on-line, da SEED/PR, com o nº 3764.
(fl. 162)

A  instituição  de  ensino  apresentou  vários problemas
referentes  à infraestrutura  básica,  em  todos  os  ambientes  escolares,
consequentemente,  não  apresentou condições suficientes para obtenção do
Laudo  da  Vigilância  Sanitária,  ficando  desta  forma, em  desacordo  às
Deliberações deste Conselho, por este motivo, a renovação do reconhecimento
do curso será concedida por prazo inferior a 05 anos.
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II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Curso de Formação de Docentes para Educação Infantil e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio,  do
Colégio  Estadual  David Carneiro – Ensino  Fundamental, Médio  e Normal,  do
município de  Guapirama, mantido  pelo Governo do Estado do Paraná,  pelo
prazo  de 03 anos,  a partir  de  05/03/15  a  05/03/18,  de  acordo  com  as
Deliberações nº 10/99 e nº 03/13 – 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, com especial atenção ao Laudo da Vigilância Sanitária.

A  instituição  de  ensino  deverá  atender  o  contido  nas
Deliberações deste Conselho, respeitando o devido cumprimento das normas e
prazos  estabelecidos  quando  da  nova  solicitação de 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.

           Clemencia Maria Ferreira Ribas
     Relatora

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

                                Curitiba, 20 de outubro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE

 CS                                                                                                                                                                                                                                                  6


	I – RELATÓRIO

