
PROCESSO N° 777/15    PROTOCOLO Nº 13.566.354-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 551/15     APROVADO EM 22/10/15

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

INTERESSADO: CENTRO  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL
OLEGÁRIO MACEDO

MUNICÍPIO: CASTRO

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Curso Técnico em Meio Ambiente –
Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, subsequente ao
Ensino  Médio  e  alteração  do  Plano  de  Curso aprovado  pelo
Parecer CEE/CEB nº 636/11, de 07/07/11.

RELATOR: MARCELO OLTRAMARI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1186/15 - SUED/SEED, de 19/08/15, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de Ponta Grossa,  em 06/04/15,  do Centro Estadual  de
Educação  Profissional  Olegário  Macedo, que  solicita  o  reconhecimento  do
Curso  Técnico  em  Meio  Ambiente  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e
Segurança, subsequente ao Ensino Médio e alteração do Plano de Curso.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Centro  Estadual  de  Educação  Profissional  Olegário
Macedo,  localizado na Avenida Marly Rolim,  SN, Bairro  Vila Rio Branco,  do
município  de  Castro,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  foi
credenciado para a oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio pela Resolução Secretarial nº 6270/14, de 25/11/14, pelo prazo de 10
anos, a partir do início do ano de 2012 até o final do ano de 2021. 

O Curso Técnico em Meio Ambiente – Eixo Tecnológico:
Ambiente, Saúde e Segurança, subsequente ao Ensino Médio, foi autorizado a
funcionar  pela  Resolução  Secretarial  nº  3520/11,  de  15/08/11,  a  partir  de
27/09/11 até 27/03/13.

De  acordo  com  a  Deliberação  nº  05/13  -  CEE/PR,  de
10/12/13, o referido curso fica inserido no Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde.
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Consta à fl. 263, justificativa da direção da instituição de
ensino sobre o atraso no encaminhamento do processo de reconhecimento do
curso:

Informamos  que  o  atraso  no  envio  da  documentação  para  o
reconhecimento do curso Meio Ambiente – modalidade subsequente,
desta  Instituição  de  Ensino  aconteceu  devido  ao  processo  de
transição da direção. Na data que deveria ter sido dado entrada no
processo, houve o afastamento do então diretor e a posse de um novo
diretor, que iniciou um modelo novo de gestão, o que fez com que
muitas mudanças ocorressem e o prazo para o envio dos documentos
foi sendo adiado. O então diretor, até iniciou o processo, porém como
precisavam  de  diversos  documentos  e  a  demanda  de  trabalho
aumentou,  o  processo  ficou  parado  durante  esse  período,
prejudicando  assim  o  andamento  do  processo  em  tempo  hábil.  A
necessidade da reformulação do Projeto Político Pedagógico também
influenciou esse atraso, visto que foi necessário refazer o projeto e
esperar a aprovação pelo Núcleo Regional de Educação.

1.2 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Meio  Ambiente  –  Eixo
Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, subsequente ao Ensino Médio, foi
autorizado a  funcionar  pelo  Parecer  CEE/CEB nº  636/11,  de  07/07/11,  pelo
Parecer  CEE/CEMEP nº  814/14,  de  05/11/14,  houve  a  alteração  da  Matriz
Curricular, para a implantação no início do ano de 2015.

Proposta de Alteração

Dados Gerais do Curso

De: 

Período  de  Integralização: mínimo  de  01  (um)  ano  e  06  (seis)
meses18 meses

Para: 

Período  de  Integralização:  mínimo  de  03  (três)  meses  letivos  e
máximo de 10(dez) semestres letivos
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Matriz Curricular (fl. 317)

Parecer CEE/CEB nº 636/11, de 07/07/11
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Matriz Curricular (fl. 318) 

Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, de 05/11/14
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Avaliação Interna (fls. 295)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 260)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  163/15,  de  06/04/15,  do  NRE de Ponta  Grossa,  integrada
pelos  técnicos  pedagógicos:  Débora  Taborda  Franco,  licenciada  em  Física;
Isiele  Mello  da  Silva  Schmiguel,  bacharel  em Turismo;  Marinete  de  Fátima
Schwab Silva, licenciada em Pedagogia; Lauren Ullmann, licenciada em Física
e  como  perito  José  Maurício  Teixeira,  licenciado  em  Geografia,  com
especialização em Educação e Gestão Ambiental, após análise documental e
verificação in loco, manifesta parecer favorável ao reconhecimento do curso e
informa no relatório circunstanciado:

O laboratório de meio ambiente é um espaço pedagógico que propicia
ao educando a oportunidade de aplicar os conhecimentos obtidos em
sala de aula (…). A instituição dispõe de uma biblioteca com acervo
bibliográfico  diversificado,  material  específico  do  Curso  e
computadores com acesso à internet. Existe na escola um laboratório
de informática (…).

O  curso,  em  alinhamento  com  o  Projeto  Político  Pedagógico  da
escola, desenvolve também atividades com o objetivo de promover a
integração  escola/comunidade.  Dentre  as  atividades  desenvolvidas,
podem  ser  elencadas  a  participação  em  eventos  promovidos  por
empresas e órgãos públicos,  trabalhos de recuperação ambiental  e
atividades de educação ambiental (…). Um outro elemento que consta
de nossa prática pedagógica são os projetos que desenvolvemos em
parceria com órgãos públicos estaduais e federais (entre eles, com a
Sanepar, Emater, Prefeitura Municipal de Castro, Universidade Livre
do Meio Ambiente, Universidade Estadual de Ponta Grossa e Itaipu).
Apresenta-se a seguir os termos de convênio de estágio obrigatório,
todos  com  vigência  de  janeito  de  2014  até  dezembro  de  2016.  -
ICMBIO/FLORA – Parque Estadual de Guartelá – Sanepar.

Apresenta-se a seguir os termos de cooperação técnica, todos com
vigência de janeiro de 2014 até dezembro de 2016. - Fundação ABC –
Pincéis Tigre – Cargill-Brasil. A Instituição foi contemplada através do
Programa Brasil  Profissionalizado com laboratórios Agroindústria  de
Carne e de Leite, além de laboratórios Padrão MRC de Química e
Física.
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Quanto a acessibilidade: as edificações da instituição são antigas e
não foram ainda realizadas reformas em sua estrutura física visando
adaptações  para  um  atendimento  de  qualidade  às  pessoas  com
necessidades especiais. Os alojamentos novos possuem apartamento
próprio  para  portadores  de  necessidades  especiais  e  sanitários
adaptados  para  um  atendimento  de  qualidade.  Laboratório  de
Química, Biologia e Física: com 81,62 m², ambiente utilizado para as
aulas práticas das disciplinas da Base Nacional Comum e Técnicas,
possuindo equipamentos adequados para as aulas práticas. Quanto à
organização  da  documentação  dos  alunos  do  colégio  o  mesmo
encontra-se  devidamente  arquivado  na  secretaria  escolar,  tanto  o
arquivo Corrente (ativo), quanto o arquivo Intermediário (Inativo). 

Com relação ao Certificado de Conformidade a instituição possui a
Declaração  da  Brigada  Escolar,  visto  que  esse  certificado  só  será
emitido  quando  as  instituições  cumprirem  todas  as  etapas,  o  que
ainda não ocorreu. 

Consta  à  fl.  306,  o  Termo de Responsabilidade  emitido
pela Chefia do NRE de Ponta Grossa, de 13/04/15, 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.

1.4 Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento/SEED, pelo
Parecer nº 1131/15 – CEF/SEED, é favorável ao reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/SEED

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho/SEED,  pelo
Parecer  nº  191/15  –  DET/SEED,  encaminha  o  processo  ao  CEE/PR  para
prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Curso Técnico
em  Meio  Ambiente  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,
subsequente  ao  Ensino  Médio,  alteração  e  adequação  do  Plano  de  Curso,
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 636/11, de 07/07/11.

Da análise do processo e com base nas informações do
relatório da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta  condições  de  infraestrutura,  recursos  humanos  devidamente
habilitados, com exceção do docente da disciplina de Informática Aplicada que
é bacharel em Agronomia, recursos pedagógicos e materiais condizentes com a
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proposta  pedagógica,  que atendem ao plano de curso,  em cumprimento  às
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

Embora conste do processo às fls. 317 e 318, a indicação
DE/PARA, de alteração da Matriz Curricular do Curso, de acordo com o contido
no Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, 05/11/14, a Matriz Curricular já se encontra
alterada para implantação no início do ano de 2015.

Por  solicitação  deste  Conselho,  foi  anexada  à  fl.  404,
cópia da Licença da Vigilância Sanitária da instituição de ensino, expedida em
28/05/15, com vencimento em 31/03/16.

II - VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a)  ao  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Meio
Ambiente – Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, subsequente ao
Ensino  Médio,  carga  horária  de  1.250  horas,  mais  100  horas  de  Estágio
Profissional  Supervisionado,  totalizando  1.350  horas,  35  vagas  por  turma,
período mínimo de integralização do curso de 01 (um) ano e 06 (seis) meses,
regime de matrícula semestral,  presencial,  do Centro Estadual  de Educação
Profissional Olegário Macedo,  do município de Castro, mantido pelo Governo
do Estado do Paraná, desde 27/09/11 e por mais 05 anos, contados a partir de
27/03/13 até 27/03/18,  de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 –
CEE/P;

b)  às  alterações  do  Plano  de  Curso,  de  acordo  com o
descrito neste Parecer.

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, com especial atenção ao Certificado
de Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências;

b) a formação pedagógica dos docentes e da coordenação
do curso, que não possuem licenciatura. 

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;
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b)  indicar  docente  com  habilitação  específica  para  a
disciplina de Informática Aplicada;

c) atender ao contido nas Deliberações nº 03/13 e nº 05/13
-  CEE/PR,  respeitando  os  prazos  estabelecidos,  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 reconhecimento do curso;

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

É o Parecer.

Marcelo Oltramari
  Relator

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

                         

  Curitiba, 22 de outubro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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