
PROCESSO N° 475/15 PROTOCOLO Nº 13.237.269-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 619/15            APROVADO EM 19/11/2015

CÂMARA DO ENSINO MÉDIO  E  DA EDUCAÇÃO PROFISIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIOS

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  ARY  BORBA  CARNEIRO-ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CÂNDIDO DE ABREU

ASSUNTO:  Pedido  de  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em Agropecuária–Eixo
Tecnológico:  Recursos  Naturais, integrado  ao  Ensino  Médio,  com
desenvolvimento  curricular  da  Pedagogia  da  Alternância,  na  Casa
Familiar Rural de Cândido de Abreu, município de Cândido de Abreu.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIQUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 656/15–
SUED/SEED, de 29/05/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Ivaiporã, em 24/06/14, de interesse do Colégio Estadual Ary Borba Carneiro
–Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de Cândido de Abreu, que
solicita  o  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em Agropecuária–Eixo  Tecnológico:
Recursos Naturais, integrado ao  Ensino Médio, com desenvolvimento curricular da
Pedagogia da Alternância, na Casa Familiar Rural de Cândido de Abreu, município
de Cândido de Abreu.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Ary Borba Carneiro – Ensino Fundamental,
Médio e Profissional–Escola Base, localizado na Rua João Correia dos Santos, nº
206, Bairro Bela Vista, no município de Cândido de Abreu, mantido pelo Governo do
Estado do Paraná, obteve o credenciamento para a oferta de cursos da Educação
Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  pela  Resolução  Secretarial  nº  4826/13,  de
28/10/13, pelo prazo de 05 anos, a partir de 30/10/13 até 30/10/18.

A Casa  Familiar  Rural  de  Cândido  de  Abreu,  localizada  na
Rodovia BRT, Km 10, nº 487, Pinhal, Zona Rural, no município de Cândido de Abreu,
tem  como  entidade  mantenedora  a Associação  Regional  das  Casas  Familiares
Rurais do Sul do Brasil–ARCAFAR–SUL.
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O Curso Técnico em Agropecuária–Eixo Tecnológico: Recursos
Naturais, integrado ao Ensino Médio com desenvolvimento curricular da Pedagogia
da  Alternância,  na  Casa  Familiar  Rural  de  Cândido  de  Abreu,  em  caráter
experimental, foi autorizado a funcionar pela Resolução Secretarial nº 4826/13, de
28/10/13, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir de 30/10/13 até 30/10/16.

1.2 Plano de Curso

O Plano do Curso Técnico em Agropecuária–Eixo Tecnológico:
Recursos  Naturais, integrado  ao  Ensino  Médio,  foi  autorizado  a  funcionar  pelo
Parecer CEE/CEMEP nº 365/13, de 11/09/13 e pelo Parecer CEE/CEMEP nº 814/14,
de 05/11/14, foi aprovada nova Matriz Curricular do Curso, a partir do início do ano
de 2015.

Matriz Curricular 

Parecer CEE/CEMEP nº 365/13, de 11/09/13 
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Matriz Curricular (fl. 338)

Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, de 05/11/14
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Avaliação Interna (fl. 330)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 289)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº 289/14, de 11/07/14, do NRE de Ivaiporã, integrada pelos técnicos pedagógicos:
Sirley  Jeremias  e  Leandro  Cesconeto,  licenciados  em  Letras;  Maria  Madalena
Pianca,  licenciada  em  Ciências  e  como  perito  Marcos  Eusébio  Dias  Sobreira,
graduado em Agronomia, após análise documental e verificação  in loco,  atesta a
veracidade  das  informações,  manifesta  parecer  favorável  ao  reconhecimento  do
curso e informa no relatório circunstanciado:

O  CE  Ary  Borba  Carneiro  mantém  toda  sua  documentação  oficial
organizada em pastas próprias,  acondicionadas em armários e arquivos,
oferecendo  facilidade  de  manuseio,  rapidez  de  informações  e
principalmente segurança. O Laboratório de Informática é bem arejado (…)
e foram equipados pelo Programa PARANÁ DIGITAL (…). Recentemente o
colégio  foi  contemplado  com  o  Laboratório  de  Informática  PROINFO  e
aguarda  a  chegada  dos  computadores.  O  Laboratório  de  Ciências  está
equipado  com mobílias  e  instrumentos  adquiridos  através  do  PDE e  da
SEED. A Biblioteca é ampla, arejada, é um ambiente asseado e agradável,
boa mobília e um bom acervo. Para a prática da disciplina de Educação
Física, a instituição de ensino possui uma quadra coberta, iluminada, uma
quadra descoberta também iluminada e uma quadra de areia descoberta e
iluminada.  (…)  possui  um  banheiro  masculino  adaptado  para  deficiente
físico. O acesso principal da escola é feito por uma escada de 24 degraus
com corrimões por estar situada em terreno abaixo do nível da rua, para
facilitar o acesso para pessoas com deficiência de locomoção há um portão
na rua lateral com entrada facilitada.

A Casa Familiar Rural de Cândido de Abreu possui condições básicas para
o  bom  desenvolvimento  do  trabalho  pedagógico  com  os  recursos  e
materiais necessários para o desenvolvimento do curso a ser reconhecido
(…).  A  Biblioteca  é  pequena,  possui  um  número  pequeno  de  acervo
bibliográfico condizente ao curso que oferta, já foi solicitado novos volumes
para  o  trabalho  com os  alunos  do  curso  que  oferta.  Para  a  prática  da
disciplina de Educação Física, os alunos se deslocam até o ginásio de 
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esportes  municipal,  sendo  estes  levados  pelo  transporte  escolar  do
município. São realizadas na instituição de ensino as práticas pedagógicas
diferenciadas  como  visita  de  estudos,  o  transporte  escolar  municipal
disponibiliza, conforme disponibilidade de ônibus para propriedades que são
previamente agendadas para estas atividades práticas. Ainda a CFR dispõe
de um galinheiro, uma estufa de plantas (casa de vegetação) e um espaço
onde  é  realizado  a  prática  de  oleicultura  e  experimentos  agrícolas.  A
instituição  de  ensino  possui  08  (oito)  alojamentos,  sendo  que  cada  um
possui  banheiros  em  perfeito  funcionamento  e  bom  estado  de  higiene,
porém necessitando de algumas reformas. A CFR possui  amplo saguão,
onde várias atividades podem ser exercidas, como apresentações e aulas
de  Educação  Física.  Para  as  práticas  pedagógicas  diferenciadas,  como
visita  de  estudo,  o  transporte  escolar  municipal  disponibiliza  o  ônibus
escolar  para  que  os  alunos  se  deslocarem  até  as  propriedades  rurais,
previamente agendadas, para estas práticas. 

O ambiente da CFR favorece o trabalho pedagógico que compreende todas
as atividades teórico-práticas desenvolvidas pelos profissionais  do  Curso
Técnico em Agropecuária. Os alunos e docentes realizam visitas técnicas
nas propriedades conveniadas que servem de Laboratório para o processo
de ensino-aprendizagem (…). 

As instituições de ensino não apresentaram o Relatório de Vistoria do Corpo
de  Bombeiros  à  comissão  verificadora,  já  foi  solicitado  junto  aos
responsáveis do NRE de Ivaiporã a vistoria do órgão competente para a
realização  do  Projeto  de  Prevenção  de  Incêndio  para  a  emissão  do
Certificado de Conformidade.

(…)  A  instituição  de  ensino  tem  convênio  firmado  com  os  seguintes
estabelecimentos:  Laticínio  Dau Ltda;  Fiação  de  Seda–Bratac;  Sítio  São
Francisco; Fazenda Recanto Paraíso e Sítio São Miguel.

Consta à fl. 321, laudo conclusivo do Perito da Comissão de
Verificação, informando:

A  CFR  de  Cândido  de  Abreu  possui  condições  básicas  para  o  bom
desenvolvimento  do  trabalho  pedagógico  com  os  recursos  e  materiais
necessários  para  o  desenvolvimento  de  curso  a  ser  reconhecido.  A
instituição  possui  uma  biblioteca  pequena  com  poucos  exemplares
condizentes ao curso a ser reconhecido, a direção já está providenciando a
aquisição  de  novos  volumes  específicos  para  o  Curso  técnico  em
Agropecuária.  A  CFR  não  possui  espaço  físico  para  o  Laboratório  de
Informática e o Laboratório de Física, Química e Biologia, estes ambientes
são disponibilizados pela Escola Base, com visitas frequentes pelos alunos
do  curso  e  agendados  antecipadamente,  atividades  indispensáveis  que
atendem às necessidades do aprendizado dos alunos no que se refere ao
desenvolvimento das competências técnicas exigidas e imprescindíveis ao
desempenho da função do Técnico em Agropecuária. (...) 

Consta à fls. 311, o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia do NRE de Ivaiporã, em 22/07/14, 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.
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1.4 Parecer CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
624/15–CEF/SEED, é favorável ao reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/SEED

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
388/14–DET/SEED, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Curso Técnico em
Agropecuária – Eixo Tecnológico: Recursos Naturais, integrado ao Ensino Médio, do
Colégio Estadual Ary Borba Carneiro – Ensino Fundamental, Médio e Profissional,
do município de Cândido de Abreu, com desenvolvimento curricular da Pedagogia
da Alternância, na Casa Familiar Rural de Cândido de Abreu, município de Cândido
de Abreu.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  do
relatório  da  Comissão de Verificação,  constata-se que a  Casa Familiar  Rural  de
Cândido de Abreu apresenta recursos humanos devidamente habilitados para as
disciplinas que oferta, uma vez que trabalha por área do conhecimento, e que utiliza
os recursos pedagógicos complementares existentes na escola base, conforme o
previsto no Parecer CEE/PR nº 580/06, de 10/11/06. 

Foram anexadas as Licenças da Vigilância Sanitária da Casa
Familiar  Rural  de Cândido de Abreu e do Colégio Estadual  Ary Borba Carneiro–
Ensino Fundamental,  Médio e Profissional–Escola Base,  expedidas em 17/11/15,
ambas com vencimento em 31/03/16 e a Matriz Curricular do curso em pauta (fls.
338 a 340). 

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao  reconhecimento  do
Curso Técnico em Agropecuária–Eixo Tecnológico: Recursos Naturais, integrado ao
Ensino Médio, regime de matrícula anual, carga horária de 3.200 horas, mais 133
horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 3.333 horas, 25 vagas por
turma, período mínimo de integralização do curso de 03 anos, presencial, do Colégio
Estadual  Ary  Borba  Carneiro–Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional,  do
município de Cândido de Abreu, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, com
desenvolvimento curricular da Pedagogia da Alternância, na Casa Familiar Rural de
Cândido de Abreu, município de Cândido de Abreu, mantida pela ARCAFAR SUL–
Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil, desde 30/10/13
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e por mais 05 (cinco) anos, contados a partir de 30/10/16 até 30/10/21, 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, com especial
atenção ao Certificado de Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e
emergências.

Recomenda-se  à  mantenedora  que  a  formação  pedagógica
dos docentes e da coordenação 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 o contido nas Deliberações nº 03/13 e nº 05/13–
CEE/PR, quando 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.

Maria das Graças Figueiredo Saad
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, 19 de novembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE

MK 8


	I – RELATÓRIO

