
PROCESSO N° 666/14                                       PROTOCOLO Nº 13.083.799-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 51/15     APROVADO EM 14/04/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  AGRÍCOLA  ESTADUAL  AUGUSTO  RIBAS  – 
ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: PONTA GROSSA

ASSUNTO:  Pedido de  renovação do reconhecimento  do  Curso Técnico  em 
Agropecuária  –  Área  Profissional:  Agropecuária,  integrado  ao 
Ensino  Médio,  alteração  e  adequação  do  Plano  do  Curso 
aprovado pelo Parecer CEE/PR nº 844/08, de 07/11/08.

RELATOR: ROMEU GOMES DE MIRANDA

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº 
651/14 - SUED/SEED de 15/05/14, encaminha a este Conselho o expediente 
protocolado no NRE de Ponta Grossa, em 12/02/14, de interesse do Colégio 
Agrícola Estadual Augusto Ribas – Ensino Médio e Profissional, do município 
de Ponta Grossa, mantido pela Universidade Estadual de Ponta Grossa que, 
por sua direção, solicita a renovação do reconhecimento do Curso Técnico em 
Agropecuária – Área Profissional:  Agropecuária,  integrado ao Ensino Médio, 
alteração e adequação do Plano do Curso aprovado pelo Parecer CEE/PR nº 
844/08, 07/11/08. 

A instituição de ensino  obteve o credenciamento para a 
oferta  de  cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio,  pela 
Resolução Secretarial nº 5617, de 03/11/14, pelo prazo de 10 anos, a partir do 
início do ano de 2013 até o final do ano de 2022.

O Curso  Técnico  em Agropecuária  –  Área  Profissional: 
Agropecuária,  integrado  ao  Ensino  Médio  obteve  o  reconhecimento  pela 
Resolução Secretarial nº 5411/08, de 24/11/08, pelo prazo de 05 anos, a partir 
de 24/11/08 até 24/11/13 (fl. 42). 

De  acordo  com  a  Deliberação  nº  05/13  -  CEE/PR,  de 
10/12/13, o referido curso fica inserido no Eixo Tecnológico: Recursos Naturais.
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1.1 Dados Gerais do Curso (fl. 561)

Curso: Técnico em Agropecuária
Área Profissional: Agropecuária
Carga horária:  5.000 horas,  mais 300 horas de Estágio 
Profissional Supervisionado, totalizando 5.300 horas
Regime de funcionamento: integral, de 2ª a 6ª feira
Regime de matrícula: anual
Período  de  integralização  do  curso:  mínimo  03  anos  e 
máximo 05 anos
Requisitos de acesso: conclusão do Ensino Fundamental
Número de vagas: 35 por turma 
Modalidade  de  oferta:  presencial,  integrado  ao  Ensino 
Médio

1.2 Perfil Profissional de Conclusão de Curso (fl. 562)

O profissional estará apto para assessorar e desenvolver ações de 
planejamento, organização, direção e controle, organizando projetos 
da agropecuária e agroindústria, de acordo com os princípios éticos, 
sociais  e  ambientais.  Deverá  compreender  atividades  de  produção 
animal, vegetal, paisagística, agroindustrial estruturadas e aplicadas 
de  forma  sistemática,  visando  a  qualidade  e  a  sustentabilidade 
econômica,  ambiental  e  social.  Avaliar  e  auxiliar  na  tomada  de 
decisões  nas  áreas  pessoal,  financeira,  econômica,  patrimonial  e 
outras afins. 
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1.3 Matriz Curricular (fl. 464)
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1.4 Certificação (fl. 359)

O  aluno  ao  concluir  o  curso  Técnico  em  Agropecuária  conforme 
organização curricular aprovada, receberá o Diploma de Técnico em 
Agropecuária.

1.5 Articulação com o Setor Produtivo 

A instituição de ensino mantém convênios com:

 -FT Sementes S.A.
 -Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
 -R2 Tecnologia Agrícola
 -Fazenda Retiro
 -Fazenda Escola Capão da Onça UEPG
 -Cooperativa  Agrícola  Mista  de  Ponta  Grossa  - 
Coopagricola

Os termos de convênio estão anexados às fls. 249 a 260. 

1.6 Relatório de Autoavaliação do Curso (fl. 572)

1.7 Coordenação de Curso e de Estágio (fls. 270 e 272)

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO

Heloisa Madalena 
Giovanetti

- Agronomia
- Administração
- Especialização em Administração Estratégica 
e Recursos Humanos

Coordenação de 
Curso e de Estágio
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1.8 Comissão de Verificação (fl. 417)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato 
Administrativo nº 22/14, de 07/02/14 – NRE de Ponta Grossa, integrada pelos 
técnicos  pedagógicos:  Débora  Taborda  Franco,  licenciada  em Física;  Iziele 
Mello da Silva, bacharel em Turismo; Michele Denis Krassulja, licenciada em 
História e como perito José Airton Teófilo dos Santos Filho, licenciatura plena 
para o magistério da parte de formação especial do currículo de ensino do 2º 
grau/habilitação - Agropecuária, emitiu laudo técnico favorável à renovação do 
reconhecimento do curso.

1.9 Parecer DET/SEED (fls. 452 e 453)

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº 
143/14 – DET/SEED, encaminha ao CEE/PR o processo para a renovação do 
reconhecimento do curso, alteração e adequação do Plano do Curso.

O processo foi convertido em diligência junto à SEED em 
16/09/14  para  esclarecimentos  e  retornou  a  este  Conselho  pelo  ofício  nº 
168/152 - SUED/SEED, em 20/02/15, com atendimento solicitado.

1.10  Alteração  e  adequação  do  Plano  de  Curso 
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 844/08, de 07/11/18. 

Dados Gerais do Curso (fl. 565):

–Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
–Carga horária  total  do curso:  4.000 horas,  mais  333 
horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 
4.333 horas
–Regime  de  funcionamento: de  2ª  a  6ª  feira,  nos 
períodos: manhã e tarde

Perfil Profissional do Curso (fls. 565 e 566)

O Técnico  em Agropecuária,  será  capaz  de  perceber  de  maneira 
sistêmica as implicações sociais, econômicas, ambientais, políticas e 
técnicas  de  sua  atuação  profissional,  agindo  para  detectar  os 
problemas e aplicar as soluções técnicas, de forma suficientemente 
criativa, sustentável, rápida e coerente com a realidade rural. Atua em 
sistemas de produção agropecuária e extrativista fundamentados em 
princípios  de  desenvolvimento  sustentável.  Planeja,  executa, 
acompanha  e  fiscaliza  todas  as  fases  dos  projetos  agropecuários. 
Administra propriedades rurais. Elabora, aplica e monitora programas 
preventivos  de  sanitização  na  produção  animal,  vegetal  e 
agroindustrial. Fiscaliza produtos de origem vegetal, animal e
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agroindustrial.  Realiza  medição,  demarcação  e  levantamentos 
topográficos  rurais.  Atua  em  programas  de  assistência  técnica, 
extensão rural e pesquisa. Sendo tolerante e receptivo à diversidade 
cultural, ética, religiosa, política e social das comunidades onde vier a 
se inserir no mundo do trabalho.

Objetivos (fl. 565): 

–valorizar  a  educação  como  processo  de  formação  de  recursos 
humanos,  de  desenvolvimento  do  sistema  social  mais  amplo  e 
competitivo;
–desenvolver o autoconhecimento, para melhorar a adaptação sócio 
– educacional e para uma vida profissional produtiva;
–propiciar  conhecimentos  teóricos  e  práticos  amplos  para  o 
desenvolvimento de capacidade de análise crítica,  de orientação e 
execução de trabalho no Setor Agropecuário;
–formar profissionais críticos, reflexivos, éticos, capazes de participar 
e  promover  transformação  no  seu  campo  de  trabalho,  na  sua 
comunidade e na sociedade na qual está inserido;
–profissionalizar  egressos  do  ensino  fundamental  para  atuação  na 
área de Agropecuária, visando seu ingresso no mundo do trabalho no 
território nacional;
–propiciar  uma  formação  que  possibilite  o  aluno  realizar 
planejamento, administrar, monitorar e executar atividades na área da 
agropecuária.
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Matriz Curricular (fl. 567)
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2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação  do reconhecimento do 
Curso Técnico em Agropecuária – Área Profissional: Agropecuária, integrado 
ao Ensino Médio, alteração e adequação do Plano do Curso.

Os  docentes  possuem  habilitação  de  acordo  com  as 
disciplinas indicadas, com exceção do docente da disciplina de Física que é 
bacharel em Engenharia. 

A Comissão de Verificação informa que a instituição de 
ensino possui laboratórios de Física, Química e Biologia. O Perito da Comissão 
informa  que  o  acervo  bibliográfico  está  atualizado  para  a  continuidade  do 
curso.

Consta  à  folha  352,  declaração  da  chefia  do  NRE  de 
Ponta  Grossa,  informando  que  a  instituição  de  ensino  apresentou  os 
documentos exigidos para a adesão ao Programa Brigada Escolar – Defesa 
Civil na Escola, estando de acordo com a legislação vigente.

A direção da instituição de ensino justifica à fl. 573 sobre 
o atraso na solicitação da renovação do curso em pauta, a qual informa que o 
fato ocorreu devido à adequações necessárias na instituição de ensino para 
emissão de laudos técnicos.

Foram apensados ao processo em 06/03/15 e 01/04/15, o 
quadro  de  alunos  do  relatório  de  autoavaliação  do  curso  e  justificativa  da 
direção da instituição de ensino (fls. 572 e 573).

II – VOTO DO RELATOR

Face ao exposto somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em 
Agropecuária – Área Profissional:  Agropecuária,  integrado ao Ensino Médio, 
regime de matrícula anual, carga horária de 5.000 horas, mais 300 horas de 
Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 5.300 horas, período mínimo 
de integralização do curso de 03 anos,  35 vagas por turma,  presencial,  do 
Colégio Agrícola Estadual  Augusto Ribas – Ensino Médio e Profissional,  do 
município  de  Ponta  Grossa,  mantido  pela  Universidade  Estadual  de  Ponta 
Grossa, pelo prazo de 05 anos, a partir de 24/11/13 até 24/11/18,  de acordo 
com as Deliberações nº 09/06 e nº 02/10 – CEE/PR;

b) às alterações no Plano do Curso de acordo o descrito 
neste Parecer.
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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 do curso que não 
possuem licenciatura, seja ação a ser implementada.

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)  adequar  o  Plano  de  Curso  de  acordo  com  a 
Deliberação nº 05/13 - CEE/PR, de 10/12/13, que dispõe sobre as normas da 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio;

c)atender o contido na 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;

d)  indicar  docente  com  habilitação  específica  para 
ministrar a disciplina de Física; 

e)  atender o  prazo  estabelecido  no  artigo  48,  da 
Deliberação nº 03/13-CEE/PR, quando da solicitação do pedido 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.
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DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
aprova o voto do Relator, por unanimidade.

                   

    Curitiba, 14 de abril de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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