
PROCESSO N° 928/15                        PROTOCOLO Nº 13.741.883-5

PARECER CEE/CEMEP Nº 555/15                              APROVADO EM 16/11/15

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

INTERESSADO: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO
SUDOESTE DO PARANÁ 

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO

ASSUNTO: Pedido de autorização para funcionamento do Curso Técnico em
Viticultura  e  Enologia  -  Eixo  Tecnológico:  Produção  Alimentícia,
subsequente ao Ensino Médio.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO
      
      1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1472/15
-  SUED/SEED,  de  20/10/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE de Francisco Beltrão, em 24/08/15, de interesse do Centro
Estadual de Educação Profissional do Sudoeste do Paraná, do município de
Francisco  Beltrão,  que  solicita  a  autorização  para  funcionamento  do  Curso
Técnico em Viticultura e Enologia  – Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia,
subsequente ao Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro Estadual de Educação Profissional do Sudoeste
do Paraná, localizado na Linha Santa Bárbara, s/nº, do município de Francisco
Beltrão,  mantido pelo Governo do Estado do Paraná obteve a renovação do
credenciamento para oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
pela Resolução Secretarial nº 2396/14, de 30/05/14, pelo prazo de 05 anos, a
partir de 01/01/13 a 31/12/17. 

Justificativa do CEEP, para implantação do Curso: 

A implantação do Curso Técnico em Viticultura e Enologia, no Centro
Estadual de Educação Profissional do Sudoeste do Paraná, vem de
encontro com a realidade regional de produção de uva e vinho e do
desenvolvimento da cadeia produtiva, que vem crescendo ano a ano. A
região sudoeste do Paraná é constituída por 42 municípios e apresenta
peculiaridades  diferenciadas  em  relação  ao  Estado,  devido  a  sua
constituição  fundiária.  Cerca  de  95%  das  propriedades  rurais  são
constituídas  pela  agricultura  familiar,  desenvolvendo  atividades  de
produção diversificada em grãos (milho, soja, feijão, trigo) e pecuária,
introduzidas a partir do desenvolvimento da agroindustrialização.  (...) A
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produção de uva e seus derivados passaram a ser referência para a
região,  tendo  duas  finalidades  principais:  a  primeira  destinada
comercialmente para  consumo  in  natura,  conhecidas  como uvas  de
mesa,  e  a  segunda  destinada  a  produção  de  derivados,  com
variedades  americanas  mais  adaptadas  para  a  região.  (…)  O
crescimento nas últimas décadas da cadeia produtiva regional da uva
produziu o desenvolvimento de atividades festivas, feiras e exposições,
edificação  de  cantinas  e  a  introdução  de  investimentos  públicos  e
cursos,  que  repercutiu  na  viabilidade  da  produção.  (…)  Os
investimentos em profissionalização, o envolvimento de entidades na
pesquisa,  capacitação  e  atualização  dos  produtores,  formação  de
técnicos em Viticultura e Enologia, a produção de mudas de qualidade
no próprio local,  a adequação das cantinas dos produtores, exigidas
pelo Ministério da Agricultura, e análises laboratoriais mais constantes,
são fatores que poderão contribuir na melhoria de padrão de produção,
para melhor competir. (fls. 341 à 344)

1.2 Plano de Curso

 Dados Gerais do Curso 

Curso: Técnico em Viticultura e Enologia 
Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia
Carga  horária:  1250  horas  mais  133  horas  de  Estágio
Profissional  Supervisionado,  totalizando  1383  horas
Regime  de  funcionamento:  de  2ª  a  6ª  feira,  período
noturno e aos sábados no período matutino 
Regime de matrícula: semestral
Número de vagas: 30 alunos por turma
Período de integralização do curso: mínimo 03 semestres
letivos e máximo de 10 semestres letivos
Requisito de acesso: conclusão do Ensino Médio  
Modalidade de oferta: presencial,  subsequente ao Ensino
Médio

 Perfil Profissional

O  Técnico  de  Viticultura  e  Enologia  atua  no  desenvolvimento  e
controle dos processos de cultivo de uva e elaboração do vinho e seus
derivados. Realiza ensaios físicos e análises químicas, sensoriais e
microbiológicas inerentes à tecnologia de elaboração de derivados da
uva  e  do  vinho.  Aplica  técnicas  de  manejo  da  colheita  de  uvas.
Seleciona  variedades  de  uvas  para  o  processamento  de  vinhos  e
derivados.  Realiza  assistência  técnica  na  aplicação  de  produtos  e
serviços.  Controla  e  corrige  desvios  nos  processos  manuais  e
automatizados. Auxilia na gerência de empreendimentos vitivinícolas.

Certificação

O  aluno  ao  concluir  o  Curso,  conforme  organização  curricular
aprovada, receberá o Diploma de Técnico em Viticultura e Enologia.
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Matriz Curricular
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1.3 Comissão de Verificação

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 193/15, de 25/08/15, do NRE de Francisco Beltrão, integrada
pelos técnicos pedagógicos: Leila Giacomelli, licenciada em Pedagogia, Karen
Oro Niehues, licenciada em Matemática, Geni da Rocha Aralde, licenciada em
Normal Superior com Mídias Interativas e como perito João Sergio Canterle,
Engenheiro  Agrônomo,  emitiu  parecer  técnico  favorável  à autorização  de
funcionamento do curso e informou:

A estrutura física da Instituição de Ensino encontra-se em ótimo estado
de manutenção. (…) possui vários espaços pedagógicos e laboratórios
em  boas  condições,  devidamente  equipados,  o  que  possibilita  a
realização de práticas pedagógicas de acordo com as disciplinas da
Matriz Curricular do Curso. (…) Os laboratórios relacionados ao Curso
Técnico em Viticultura e Enologia são: laboratório de Agroindústria de
Viticultura  e  Enologia,  laboratório  Multifuncional,  laboratórios  de
Informática,  Setor  de  Agroindústria  e  Setor  de  Viticultura.  (…)  A
biblioteca possui vasto e atualizado acervo bibliográfico específico do
Curso. (…) Os docentes apresentados possuem formação necessária
para  ministrar  as  disciplinas  da  Matriz  Curricular.  (…)  O  Colégio
encontra-se adequado aos educandos com necessidades especiais. As
aulas práticas são desenvolvidas na Fazenda Escola. O auditório está
equipado com sistema de som, mesa de som, data show...é utilizado
diariamente  com  atividades  recreativas  e  pedagógicas.  (…)  Os  03
blocos de alojamento do Colégio são constituídos de 02 andares. Cada
dormitório  atende  06  alunos.  (…)  apresentou  Certificado  de
Conformidade  nº  141...  Referente  à  Vigilância  Sanitária  apresentou
justificativa  onde  o  Centro  foi  intimado  a  realizar  uma  série  de
providências...  tais como: reorganização e manutenção dos produtos
de merenda escolar... cuidados com a questão da alimentação coletiva
e dos locais em que são servidas as refeições, utensílios de cozinha,
lixeiras com tampa...com identificação para as separações seletivas... o
estabelecimento apresentou declarações de parcerias firmadas no ano
de  2015  com:  Prefeitura  Municipal  de  Enéas  Marques,  Prefeitura
Municipal de Salgado Filho, Cooperativa da Agricultura do Sudoeste do
Paraná, Cooperativa Regional dos Viticultores do Sudoeste do Paraná,
Secretaria de Estado da Agricultura... (fls.307 à 322)

Consta  à fl.  333, o  Termo de Responsabilidade exarado
pelo  NRE  de  Francisco  Beltrão,  em  31/08/15,  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 1549/15, de 14/10/15, manifesta-se favoravelmente à autorização
de funcionamento do curso.
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1.5 Parecer DET/SEED

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
268/15, de 01/10/15, encaminha o processo ao CEE/PR para autorização de
funcionamento do curso.

2. Mérito

Trata-se do pedido de autorização para funcionamento do
Curso  Técnico  em  Viticultura  e  Enologia,  Eixo  Tecnológico:  Produção
Alimentícia, subsequente ao Ensino Médio.

 O referido Curso foi autorizado a funcionar, pela Resolução
Secretarial  nº  5949/13,  de  26/12/13,  pelo  prazo  de  01  ano  e  06  meses,
contados a partir do início do ano letivo de 2014.  O início do Curso Técnico em
Vinicultura e Enologia  estava definido  para  julho de 2015.  Neste  período o
Colégio mudou sua sede e consequentemente, teve que reorganizar o novo
ambiente escolar, no internato, no setor produtivo; pedagógico e administrativo.
A equipe não tinha conhecimento do prazo limite para início do curso. No mês
de  abril  de  2015,  o  Departamento  de  Educação  e  Trabalho  enviou  e-mail
comunicando a impossibilidade da abertura do Curso,  em julho,  devendo o
Colégio  realizar  a  cessação da autorização de funcionamento  e a imediata
organização de novo processo. Desta forma, como não havia matrículas, foi
efetivada,  pela  Resolução  nº  3316/15  –  SEED/PR,  uma  revogação  da
Resolução que havia autorizado o curso, e encaminhada nova solicitação de
autorização de funcionamento do curso, através do presente protocolado.

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório
circunstanciado que a instituição de ensino apresenta condições de  recursos
humanos habilitados e recursos pedagógicos que atendem ao Plano de Curso. 

A instituição de ensino apresenta boa infraestrutura,   no
entanto, muitas adequações foram detectadas pela Comissão e perito, assim
sendo,  não  dispõe  do  Laudo  da  Vigilância  Sanitária,  descumprindo  o
estabelecido no inciso VI, artigo 45, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Foi  apensado  ao  Processo,  em  26/10/15,  cópia  da
Resolução de revogação de ato oficial. (fl.350)
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II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  autorização  para
funcionamento do Curso Técnico em Viticultura e Enologia – Eixo Tecnológico:
Produção  Alimentícia,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  a  partir  da  data  de
publicação do ato  autorizatório,  pelo  prazo  de  18 meses,  carga horária  de
1.250  horas,  mais  133  horas  de  Estágio  Profissional  Supervisionado,
totalizando 1.383 horas,  regime de matrícula  semestral,  período mínimo de
integralização do curso de 01 ano e 06 meses, 35 vagas por turma, presencial,
do  Centro  Estadual  de  Educação  Profissional  do  Sudoeste  do  Paraná,  do
município de Francisco Beltrão, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

A mantenedora deverá 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.

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)  incorporar  os  procedimentos  didático-pedagógicos
apresentados no Plano de Curso ao Regimento Escolar.

Em  consonância  com  as  disposições  legais  aplicáveis,
observa-se que o protocolado não atende plenamente s Deliberações nº 03/13
e 05/13 – CEE/PR, sendo recomendável executar as providências necessárias
à  implementação  da  infraestrutura  da  instituição  de  ensino,  na  ocasião  do
pedido de reconhecimento.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato autorizatório do curso;

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

É o Parecer.

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

                            Curitiba, 16 de novembro, de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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