
PROCESSO N° 826/15                                PROTOCOLO Nº 13.326.168-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 539/15    PROVADO EM 22/10/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FLÁVIO WARKEN  –
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Edificações  –  Eixo  Tecnológico:  Infraestrutura,  integrado  ao
Ensino Médio.

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I – RELATÓRIO

1. Histórico

 A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1278/15 - SUED/SEED, de 01/09/15, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de Foz do Iguaçu, em 03/09/14, de interesse do Colégio
Estadual Professor Flávio Warken – Ensino Fundamental, Médio e Profissional,
do município de Foz do Iguaçu que solicita a renovação do reconhecimento do
Curso Técnico em Edificações – Eixo Tecnológico: Infraestrutura, integrado ao
Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino
                         

 O Colégio Estadual Professor Flávio Warken, localizado
na Rua Sapucaí, nº 689, do município de Foz do Iguaçu, mantido pelo Governo
do  Estado  do  Paraná,  obteve  o  credenciamento  para  ofertar  a  Educação
Básica, pela Resolução Secretarial nº 211/13, de 15/01/13, pelo prazo de cinco
anos, a partir da publicação em DOE, de 01/02/13 a 01/02/18.

O  Curso  Técnico  em  Edificações  –  Eixo  Tecnológico:
Infraestrutura,  integrado  ao  Ensino  Médio,  foi  autorizado  a  funcionar  pela
Resolução Secretarial nº 902/11, de 04/03/11, e obteve o reconhecimento do
curso, pela Resolução Secretarial nº 2929/14, de 17/06/14, pelo prazo de cinco
anos, a partir de 01/01/10 a 31/12/14.
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A instituição justifica o atraso na solicitação de renovação
do reconhecimento do curso:

1.2 Plano de Curso

O  Plano  de  Curso  Técnico  em  Edificações  –  Eixo
Tecnológico:  Infraestrutura,  integrado  ao  Ensino  Médio  foi  aprovado  pelo
Parecer CEE/CEMEP nº 286/14, de 08/05/14.
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Matriz Curricular 
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Matriz Curricular

Aprovada pelo Parecer nº 814/14, de 05/11/14, que alterou
as Matrizes Curriculares dos cursos técnicos que possuem Estágio Profissional
Supervisionado, obrigatório,  ofertados na Rede Estadual  de Educação,  para
implantação no início do ano de 2015.
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Avaliação Interna do Curso 
 

A instituição de ensino justifica a evasão escolar: 
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1.3 Comissão de Verificação 

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  87/15,  de 23/06/15,  do  NRE de Foz do Iguaçu,  integrada
pelos técnicos pedagógicos: Sandro Márcio Tonhato, licenciado em Geografia,
Fátima  Ap.  Gimenes  de  Oliveira,  licenciada  em  Pedagogia,  Merciane  Inês
Muller, licenciada em Letras e como perita Kelly Daianne de Brito, bacharel em
Engenharia  Civil,  emitiu  laudo  técnico  favorável à  renovação  do
reconhecimento do curso e informou:

(…)  Verificamos que  a instituição  se  apresenta  em um prédio  todo
térreo, equipado com rampas de acesso aos ambientes, apresentando
boa estrutura física,  boa pintura nas paredes,  iluminação adequada,
corrimão nas rampas. (…) apresentou relação dos recursos materiais
como:  projetores  multimídia,  uma  lousa  digital....  Com  relação  aos
laboratórios foi  apresentado à Comissão,  laboratório  de  Informática,
com acesso à Internet, laboratório específico do curso, organizado e
iluminado...com amostras de materiais de construção e os principais
equipamentos para ensaio e caracterização do solo e do concreto (com
uma listagem de equipamentos, das fls. 369 à 372)...biblioteca ampla...
com acervo específico... apresentou termos de convênio com: Pedreira
Brita  Foz  Ltda,  Globo  Foz  Construções  e  Incorporações  Ltda  e
Engenharia Civil Mohamad H. Omairi. (…) A instituição elencou relação
do corpo docente e suas habilitações. (…) é integrante do Programa
Brigada Escolar – Defesa Civil na Escola.

Consta  à  fl.406, o  Termo  de  Responsabilidade  exarado
pelo NRE de Foz do Iguaçu, em 03/07/15, 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.

1.4 Parecer Técnico CEF/SEED

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer  nº  1226/15,  manifesta-se  favoravelmente  à  renovação  do
reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/SEED

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
211/15, encaminha ao CEE/PR o processo de renovação do reconhecimento
do curso.
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2. Mérito

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

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório
circunstanciado  que  a instituição  de  ensino  apresenta  condições  de
infraestrutura,  recursos  humanos  habilitados  e  recursos  pedagógicos  que
atendem ao Plano de Curso, em atendimento às Deliberações deste Conselho.

Para um processo avaliativo  e contínuo,  a  instituição de
ensino elaborou um questionário para analisar o desenvolvimento do curso, da
coordenação  e  da  abordagem  prática,  além  de  coletar  sugestões  para
mudanças pedagógicas e informações sobre o desempenho da instituição. O
resultado, de acordo com relatório do Colégio, foi satisfatório em relação ao
atendimento ao aluno, funcionários e professores e o processo será aplicado
em todos os cursos integrados para melhor análise dos resultados. (fls.390 à
394)

Com relação ao Laudo da Vigilância Sanitária,  o Núcleo
Regional de Educação de Foz do Iguaçu informou que a Vigilância emite, para
as instituições de ensino, somente um Auto Termo com a relação de itens que
deverão  ser  adequados  à  legislação  vigente,  e  consta  desta  solicitação  o
Projeto  Arquitetônico  com  Memorial  Analítico/Descritivo  da  Instituição.  A
supervisora  de obras  deste  NRE,  Kelly  Daianne de Brito,  Engenheira  Civil,
informou que as instituições possuem uma Planta Baixa plotada, sem tantas
especificações. Diante disso, as instituições buscam atender os critérios, dentro
das possibilidades orçamentárias e aguardam parecer da mantenedora para
executar as medidas e providências necessárias para a emissão de Laudo.

Foi apensado ao processo, em 01/10/15, informação sobre
Laudo do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária.(fls. 419 e 420)

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto  somos  favoráveis à  renovação  do
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Edificações  –  Eixo  Tecnológico:
Infraestrutura, integrado ao Ensino Médio, regime de matrícula anual,  carga
horária  de  3.333,  mais  100  horas  de  Estágio  Profissional  Supervisionado,
totalizando 3.433 horas, período mínimo de integralização do curso de 04 anos,
30 vagas por turma, presencial, do Colégio Estadual Professor Flávio Warken
– Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de Foz do Iguaçu,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de três anos, a partir
do  início  do  ano  de  2015  até  o  final  do  ano  de  2017,  de  acordo  com as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR.
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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 da coordenação e 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) atender ao contido nas Deliberações nº 03/13 e 05/13 –
CEE/PR,  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.

     Sandra Teresinha da Silva
        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, 22 de outubro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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