
PROCESSO N° 956/15                           PROTOCOLO Nº 13.158.585-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 644/15  APROVADO EM 07/12/15

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

INTERESSADO:   COLÉGIO ESTADUAL JAYME CANET – ENSINO MÉDIO E
NORMAL  

MUNICÍPIO: BELA VISTA DO PARAÍSO

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Curso de Formação
de Docentes para  Educação  Infantil  e  Anos  Iniciais  do  Ensino
Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD 

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº  1525/15
-SUED/SEED,  de  26/10/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE Londrina,  em 14/04/14, de interesse do Colégio Estadual
Jayme Canet – Ensino Médio e Normal, do município de Bela Vista do Paraíso,
que  solicita  a  renovação  do reconhecimento  do  Curso  de  Formação  de
Docentes para Educação Infantil  e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na
modalidade Normal, Nível Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual  Jayme Canet, localizado na Rua  Rocha
Pombo, nº 953, do município de Bela Vista do Paraíso, mantido pelo Governo
do  Estado  do  Paraná,  obteve  o credenciamento para  oferta da  Educação
Básica, pela Resolução Secretarial nº 5380/14, de 06/10/14, pelo prazo de 05
anos, a partir da data do DOE, de 13/10/14 a 13/10/19. 

    O Curso de Formação de Docentes  para Educação Infantil e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio, foi
autorizado a funcionar  pela  Resolução Secretarial  nº  3717/06,  de  31/07/06,
obteve o reconhecimento do curso, pela Resolução Secretarial nº 4466/09, de
23/12/09, pelo prazo de 05 anos, a partir de 23/12/09 a 23/12/14. 
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1.2 Organização Curricular

O curso está organizado em quatro séries anuais, com a
carga horária de 4.000 horas.

 Matriz Curricular
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1.3 Avaliação Interna do Curso
 

A Comissão de Verificação relata, à fl. 282, justificativa da
instituição  de  ensino,  referente  ao  baixo  índice  de  alunos  interessados  no
curso: 

As  equipes  diretivas,  pedagógicas  e  docentes,  mantém  constante
preocupação  e  atenção  com  a  falta  de  demanda  interessada,
reprovação e desistência dos alunos. Assim, procuram constantemente
traçar estratégias para impedir essa situação. Estão sempre buscando
demonstrar  aos  alunos  a  necessidade  e  aplicabilidade  do  curso  na
melhoria profissional e intelectual.
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1.4 Comissão de Verificação

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº  158/15, de 07/08/15, do  NRE de Londrina, integrada pelos
técnicos pedagógicos: Neuza M.M. Machado, licenciada em Pedagogia, Marília
Inês Martins Gomes, licenciada em Educação Física, Isabelle Karime M. de
Castilho  e  Melo,  licenciada  em  Educação  Artística  e  Lindamar  F.  T.  de
Carvalho, licenciada em Pedagogia, emitiu laudo técnico favorável à renovação
de reconhecimento do curso e informou:

(...)
O prédio  apresenta bom estado de conservação e manutenção,  em
toda  sua  estrutura  física.  (…) possui  laboratórios  de  Informática  e
Física, Química e Biologia.  (…)  Biblioteca...  com acervo bibliográfico
adequado,  atualizado  com  as  disciplinas  da  Matriz  Curricular.  (…)
Quanto ao curso de Formação de Docentes, possui acervo específico e
em quantidade suficiente. (…) Possui estrutura de acessibilidade, com
rampas de acesso,  portas adequadas, permitindo boa mobilidade aos
usuários. (…)  possui uma quadra poliesportiva  coberta,  iluminada  e
em bom estado de conservação.    (…) Os profissionais apresentam
habilitação,  conforme  exigência  da  LDB,  para  o  exercício  das
atividades  que  desenvolvem  na  instituição.  (...) está  vinculada  ao
Programa  Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola.  Para  a
realização  da Prática de Formação a instituição de ensino,  mantém
parcerias, através de Termos de Convênio, com: Prefeitura Municipal
de  Bela  Vista  do  Paraíso  –  Departamento  Municipal  de  Educação,
Escola Maria Mendes Valente – Educação Especial,  Colégio Ideal –
Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Médio,  Colégio  Sagrado
Coração – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.

(…) No que  concerne  a  brinquedoteca,  a  instituição  de  ensino  não
conta com um espaço (sala) para a organização dos materiais didáticos
e pedagógicos específicos do Curso...  (…) A instituição salienta que
embora não conte com espaço organizado, reconhece que o ambiente
é necessário e primordial nas escolas de Educação Infantil enquanto
ferramenta didático-pedagógica, com vistas ao desenvolvimento global.
(fl.281)

Consta à fl.  284, o Termo de Responsabilidade exarado
pelo NRE de Londrina,  em 08/08/15, 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.

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer nº 1567/15, de 14/10/15, manifesta-se favoravelmente à renovação do
reconhecimento do curso.
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1.6 Parecer DET/SEED 
 

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
219/15,  de  24/08/15,  encaminha  ao  CEE/PR o  processo  de  renovação  do
reconhecimento do curso.

2. Mérito

Trata-se  do pedido  de  renovação do  reconhecimento  do
Curso  de Formação de Docentes para Educação Infantil  e Anos Iniciais  do
Ensino Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio.

Da análise do processo e com base nas informações do
relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  constata-se  que  a
instituição  de  ensino  apresenta  recursos  humanos  habilitados  e  recursos
pedagógicos que atendem à Proposta Pedagógica do Curso, em cumprimento
às Deliberações deste Conselho.

A  instituição  de  ensino  está  vinculada  ao  Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o
Certificado de Conformidade.

Ressaltamos  que  o  Parecer  nº  948/14,  de  04/12/14,
aprovou  alterações  na Matriz Curricular no Curso  de Formação de Docentes
para Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade
Normal, Nível Médio, com implantação a partir do início do ano de 2015.

O Núcleo Regional de Educação de Londrina informou que
somente após o Corpo de Bombeiros emitir Laudo de Vistoria, sem ressalvas,
a Vigilância Sanitária poderá emitir Laudo. A instituição de ensino justifica:

A  Direção  do  Colégio  Estadual  Jayme  Canet...  vem  através  desta
informar  que  não  foram  realizadas  as  obras  que  constam  nas
recomendações  feitas  no  requerimento  de  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiros, pois, o Colégio não dispõe de verbas para as adequações
recomendadas. 

Em virtude da ausência do Laudo da Vigilância Sanitária e
da  brinquedoteca, em  desacordo  com  as  Deliberações  deste  CEE/PR,  a
renovação do reconhecimento do curso será concedida por prazo inferior a 05
anos.

Foram  apensados  ao  processo,  em  23/11/15,  cópia  da
Matriz Curricular e justificativa referente ao Corpo de Bombeiros. (fls.292 à 296)
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II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Curso de Formação de Docentes para Educação Infantil e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio,  do
Colégio Estadual Jayme Canet – Ensino Médio e Normal, do município de Bela
Vista do Paraíso, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 03
anos, a partir de 23/12/14 a 23/12/17, de acordo com as Deliberações nº 10/99
e nº 03/13 – CEE/PR.

Recomendamos  à  mantenedora  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 destaque para o Laudo da Vigilância Sanitária, a brinquedoteca
 e o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros.

A  instituição  de  ensino  deverá  atender  ao  contido  nas
Deliberações deste Conselho, respeitando o devido cumprimento das normas e
prazos  estabelecidas  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.

  Maria das Graças Figueiredo Saad
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, 07 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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