
PROCESSO N° 1035/15                                     PROTOCOLO Nº 13.798.713-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 632/15   APROVADO EM  19/11/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  SÃO  CRISTÓVÃO  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO: UNIÃO DA VITÓRIA

ASSUNTO:  Pedido de autorização para funcionamento 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  União  da  Vitória,  nos
termos das Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR. 

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1607/15–
SUED/SEED,  de  04/11/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE de União da Vitória, em 06/10/15, de interesse do Colégio
Estadual  São  Cristóvão  –  Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional,  do
município de União da Vitória, mantido pelo Governo do Estado do Paraná que,
por sua direção, solicita a  autorização para funcionamento 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 União da Vitória,  nos termos das Deliberações nº 03/13 e nº
05/13-CEE/PR. 

1.1 Da Instituição de Ensino
                         

 O  Colégio  Estadual  São Cristóvão – Ensino Fundamental,
Médio  e Profissional  - Escola  Base,  está  localizado na Avenida Dona Júlia
Amazonas,  s/n,  distrito  de  São  Cristóvão,  município  de  União  da  Vitória.
Obteve o credenciamento para a oferta da Educação Básica, pela Resolução
Secretarial  nº  1703/14,  de  27/03/14,   pelo  prazo  de  05  anos,  a  partir  da
publicação em DOE, de 13/05/14 até 13/05/19.
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A Casa Familiar Rural  de União da Vitória,  localizada na
Avenida Sebastião Müller, s/nº, distrito de São Domingos, município de União
da Vitória,  tem como entidade mantenedora a ARCAFAR SUL - Associação
Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil.

    1.2 Plano de Curso

Dados Gerais do Curso:
 

Curso: Técnico em Agropecuária
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Carga  horária:  3.200  horas,  mais  133  horas  de  Estágio
Profissional Supervisionado, totalizando 3.333 horas
Regime  de  funcionamento:  de  2ª  a  6ª  feira,  períodos
manhã e tarde
Regime de matrícula: anual
Número de vagas: 25 alunos por turma
Período de integralização do curso: seis semestres letivos
Requisito de acesso: conclusão do Ensino Fundamental 
Modalidade  de  oferta:  presencial,  integrado  ao  Ensino
Médio

     Perfil Profissional

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
agroindustrial.  Realiza  medição,  demarcação  e  levantamentos
topográficos rurais. Atua em programa de assistência técnica, extensão
rural  e  pesquisa.  Sendo tolerante  e receptivo à  diversidade cultural,
étnica,  religiosa,  política  e  social  das  comunidades  onde  vier  a  se
inserir no mundo do trabalho.

 Certificação 

O aluno ao concluir o curso, de acordo com a organização curricular
aprovada, receberá o diploma de Técnico em Agropecuária.
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 Matriz Curricular (fl. 427)
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1.2  Comissão de Verificação (fl.430)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 138/15, de 05/10/15, do NRE de União da Vitória, integrada
pelos  técnicos  pedagógicos:  Marinês  Otília  Kunze  da  Paz,  licenciada  em
Pedagogia;  Eliz  Aparecida Bernardino,  licenciada em Pedagogia; Rosemeire
Vesaro,  licenciada  em Artes  Visuais  e  como perito  Marco  Antônio  Coradin,
bacharel  em medicina Veterinária,  após  análise documental  e  verificação  in
loco, informa:

(…) A Escola Base proporciona condições fundamentais de infraestrutura
e  saneamento  básico,  higiene,  condições  de  acesso,  segurança,
iluminação e salubridade. 
(…) A Casa Familiar Rural desenvolve atividades em tempo integral, que
fazem  parte  da  Pedagogia  da  Alternância  que  garante  momentos
diversificados,  possibilitando aprendizagem significativa,  sendo o fator
fundamental  a  interação entre  Casa Familiar  Rural  e  as  famílias dos
alunos,  com  exposição  de  ideias  diversas  a  fim  de  proporcionar  o
crescimento individual e grupal. 
(…) Conta com quatro salas de aula. Não possui laboratório de Ciências,
Química e Biologia, sendo que as atividades de demonstrações serão
realizadas  pelos  professores  em  momentos  previamente  planejados.
Quando necessário, a Escola Base emprestará microscópios, vidrarias,
reagentes  e  demais  instrumentos.  As  aulas  serão  desenvolvidas  a
campo, com experiências práticas, objetivando facilitar o aprendizado,
pois na Pedagogia da Alternância, o que o aluno vê na teoria é aplicado
na prática.
(…) A Escola Base colocou a disposição da Casa Familiar Rural dois
laboratórios de Informática, um com 38 e outro com 10 computadores
acessados à internet.
(…) A Biblioteca da Casa Familiar Rural é ampla, arejada e iluminada. O
acervo bibliográfico está sendo adquirido pela Prefeitura Municipal  de
União da Vitória, em número suficiente para atender os alunos. Conta,
ainda com o acervo bibliográfico da Escola Base.
(…) A respeito da instalação sanitária o complexo higiênico sanitário é
ideal para o atendimento da demanda estudantil, com um banheiro para
cada  quarto  e  mais  dois  banheiros  adaptados  para  alunos  com
deficiências.
(…) A cozinha é revestida de piso cerâmico e azulejos, amplas janelas e
ótima ventilação. Em anexo próprio está alocada a merenda escolar. O
refeitório está localizado em frente à cozinha com boas condições de
acesso, iluminação e ventilação.
(…)  A Casa  Familiar  foi  construída  em  terreno  plano  e  nos  poucos
degraus existentes conta com rampa de acesso. 
(…) Possui alojamento com seis quartos e mais dois quartos para alunos
com  deficiências,  cada  qual  com  banheiro  exclusivo  e  em  perfeito
funcionamento.
Sobre  os  materiais  e  equipamentos,  estão  sendo  adquiridos  pelas
prefeituras municipais de Paula Freitas, União da Vitória e Porto Vitória e
deverão estar instaladas até o final do ano de 2015.
O atendimento pedagógico será realizado por uma pedagoga da Escola
Base, designada para atender a Casa Familiar Rural em dias e horários
previamente estabelecidos.
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(…) Após a verificação documental dos docentes das disciplinas que
compõe a Matriz Curricular do Curso Técnico em Agropecuária, por se
tratar de curso em período integral e Casa Familiar Rural, as disciplinas
da Base Nacional  Comum são divididas por  área de conhecimento:
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias ( EM – Língua Portuguesa,
LEM  e Artes); Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias
(  EM –  Matemática  e  Física;  EM –  Biologia  e  Química)  e  Ciências
Humanas e suas Tecnologias ( EM – História, Geografia, Sociologia e
Filosofia).
(…) Mantém convênios com as empresas Wesling Indústria e Comércio
de Carnes e Embutidos Ltda; Agroveterinária Coradin; Laticínios Paula
Freitas Ltda.
(…) A Escola Base aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa
Civil  na  Escola  e  apresentou  a  Licença   Sanitária  com  prazo  de
validade até 30/04/16. A Casa Familiar Rural apresentou o Certificado
de Vistoria do Corpo de Bombeiros com prazo de validade até 29/10/16
e a Licença Sanitária até 30/04/16.
(…)  Dentro  das  proposições  da  Casa  Familiar  Rural,  nas  questões
relativas aos recursos humanos, materiais, tecnológicos, formação de
professores,  práticas pedagógicas e avaliação, infraestrutura física e
pedagógica, apresenta condições adequadas para ofertar um ensino
de qualidade.

 
 Consta  à  fl.  449,  o  Termo de Responsabilidade exarado
pelo NRE de União da Vitória, de 07/10/15, que ratifica as informações contidas
no relatório circunstanciado da Comissão de Verificação 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.

1.3 Parecer CEF/SEED

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
1714/15-CEF/SEED,  manifesta  parecer  favorável  à  autorização  para
funcionamento do curso.

 1.4 Parecer DET/SEED

 A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
296/15–DET/SEED,  encaminha  ao  CEE  o  processo  de  autorização  para
funcionamento do curso.

2. Mérito

 Pedido  de  autorização  para  funcionamento  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 União da Vitória, nos termos da Deliberação nº 03/13-
CEE/PR. 
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Da análise do processo constata-se que o Colégio Estadual
São Cristóvão – Ensino Fundamental, Médio e Profissional e a Casa Familiar
Rural, ambos de União da Vitória, apresentam recursos humanos devidamente
habilitados para as disciplinas que oferta. A Casa Familiar Rural de União da
Vitória  trabalha por  área do conhecimento,  conforme o previsto  no  Parecer
CEE/PR  nº  580/06,  de  10/11/06  e  utiliza  os  recursos  pedagógicos
complementares existentes na Escola Base.

 De acordo com o relatório circunstanciado da Comissão de
Verificação, o Colégio Estadual São Cristóvão – Ensino Fundamental, Médio e
Profissional  e  a  Casa  Familiar  Rural,  apresentam  infraestrutura  adequada,
recursos  humanos,  materiais,  pedagógicos,  ambientais  e  tecnológicos,  em
cumprimento às Deliberações  nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR. Portanto,  em suas
atuais condições, atendem aos quesitos legais para a oferta do curso.

Foram apensadas ao processo às fls.465 e 466, relatório
circunstanciado completar da Comissão de Verificação.

 II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  autorização  para
funcionamento  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  União  da  Vitória,
mantida  pela  ARCAFAR SUL –  Associação  Regional  das  Casas  Familiares
Rurais do Sul do Brasil, a partir da data da publicação do ato autorizatório, pelo
prazo de três anos, regime de matrícula anual, carga horária de 3.200 horas,
mais  133  horas  de  Estágio  Profissional  Supervisionado,  totalizando  3.333
horas, 25 vagas, período mínimo de integralização do curso de seis semestres
letivos, presencial, do Colégio Estadual São Cristóvão – Ensino Fundamental,
Médio e Profissional, do município de União da Vitória,  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.

 Recomendamos  que  a  formação  pedagógica  da
coordenação do curso e dos docentes 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;
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b)  incorporar  os  procedimentos  didático-pedagógicos
apresentados no Plano de Curso ao Regimento Escolar;

 c) atender o Parecer CEE/PR nº 580/06, de 10/11/06 e às
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR,  com especial atenção aos prazos
estabelecidos, quando da solicitação do pedido de  reconhecimento do curso.

Encaminhamos:

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

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

É o Parecer.

                         Shirley Augusta de Sousa Piccioni
                 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, 19 de novembro de 2015

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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