
PROCESSO N° 1026/15                            PROTOCOLO Nº 13.657.673-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 656/15    APROVADO EM 08/12/15

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

INTERESSADO:   COLÉGIO ESTADUAL SANTANA DE TAPEJARA  –
ENSINO MÉDIO E NORMAL 

 

MUNICÍPIO: TAPEJARA

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: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS 

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº  1611/15
-SUED/SEED,  de  04/11/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE Cianorte,  em 19/06/15, de interesse do Colégio Estadual
Santana de Tapejara – Ensino Médio e Normal, do município de Tapejara,  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  Santana de Tapejara, localizado na  Av.
Presidente  Tancredo de Almeida Neves,  nº  214,  do município  de  Tapejara,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná,  obteve o credenciamento para
oferta da  Educação  Básica,  pela  Resolução  Secretarial  nº  4182/13,  de
10/09/13, pelo  prazo de  05 anos,  a  partir  da  data  do DOE,  de  08/10/13 a
08/10/18. 

    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  4563/06,  de  17/10/06 e
obteve o reconhecimento do curso,  pela Resolução Secretarial nº  829/10, de
05/03/10, pelo prazo de 05 anos, a partir de 05/03/10 a 05/03/15.  
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Justificativa da Direção referente ao atraso na solicitação
de renovação do reconhecimento do curso: 

Eu  Marli  Aparecida  Ravazzi,  na  qualidade  de  representante  legal,
justifico  que  a  renovação...  foi  protocolada  em  atraso  pela
aposentadoria  de  uma  Pedagoga  de  40  horas,  responsável  pelo
Processo. Outrossim, gostaria de justificar que em virtude da referida
funcionária  ficar  muito  tempo  apresentando  atestado,  esperando  a
aposentadoria,  que não saiu até a presente data,  houve demora na
contratação de outros Pedagogos, e quando do envio da renovação da
mesma  foi  com  muitos  erros  pela  falta  de  conhecimento  dos
Pedagogos  contratados  como  PSS,  retornando  para  ajustes,  foi
quando  eu  assumi  junto  com  um  agente  dois,  mas,  já  havia
ultrapassado  o  período.  Sendo  assim,  me  responsabilizo  enquanto
gestora  desta  instituição,  pelo  não cumprimento em tempo hábil  da
entrega da Renovação de Curso. (fl.187)

 CS                                                                                                                                                                                                                                                  2



PROCESSO N° 1026/15

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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Matriz Curricular

Aprovada  pelo Parecer  CEE/CEMEP  nº  948/14,  de
04/12/14, com implantação para o início do ano de 2015.
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1.3 Avaliação Interna do Curso
 

1.4 Comissão de Verificação

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  41/15, de  25/06/15,  do  NRE de Cianorte, integrada pelos
técnicos pedagógicos: Mônica Pires de Oliveira, licenciada em História, Marcia
Helena  Fronchetti,  licenciada  em  Pedagogia,  Adegmar  V.  Figueiredo,
licenciada  em  Letras,  emitiu  laudo  técnico  favorável  à  renovação  de
reconhecimento do curso e informou:

(…)  A  estrutura  do  imóvel  é  satisfatória...  (…)  A  biblioteca  está
localizada num bloco isolado, mas está bem instalada...  (…) Há um
acervo  variado...  com  livros  específicos  para  as  atividades
pedagógicas...  (…) Há um laboratório de Ciências... com materiais e
equipamentos  que  estão  em funcionamento  e  possibilitam  as  aulas
práticas... (...) laboratório de Informática, com 30 computadores... com
equipamentos  em boas condições  de funcionamento.  (...)  dispõe de
materiais pedagógicos utilizados na Educação Infantil e anos iniciais do
Ensino Fundamental... os materiais ficam a disposição... na biblioteca.
(…)  há  uma  quadra  coberta...  em  boas  condições.  (…)  Há
acessibilidade arquitetônica,  pois foram feitas adequações no imóvel
com a construção de rampas de acesso para a biblioteca e para a
quadra de esportes. (…) foram adquiridos, nos anos de 2013 e 2014,
livros  específicos  para  o  curso,  equipamentos,  principalmente
tecnológicos,  como  projetores,  lousa  digital  e  copiadora.  (…)  Os
profissionais que atuam na instituição são habilitados para as funções,
tanto  os  professores  quanto  a  equipe  técnica  administrativa  e
pedagógica.  (…)  Termos de Convênio...  firmados com as  seguintes
instituições: Centro Municipal de Educação Infantil Dr. Arnaldo Faivro
Busato, Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito Carlito Schmidt
Vilella, Escola Municipal Professora Francisca Dutra e Escola Municipal
Paulo Freire. (…) A instituição aderiu ao Programa Brigadas Escolares
– Defesa Civil  na Escola e recebeu o Certificado de Conformidade...
Apresentou Licença Sanitária... com validade até 12/06/16.
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Consta  à  fl.167, o  Termo  de  Responsabilidade  exarado
pelo NRE de  Cianorte,  em  06/08/15, 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 1670/15, de 27/10/15, manifesta-se favoravelmente à renovação do
reconhecimento do curso.

1.6 Parecer DET/SEED 
 

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
299/15,  de  23/10/15,  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 infraestrutura, recursos humanos habilitados e
recursos  pedagógicos  que  atendem  à  Proposta  Pedagógica  do Curso,  em
cumprimento às Deliberações deste Conselho.

A  instituição  de  ensino  possui  o  Certificado  de
Conformidade referente ao Programa Brigadas Escolares  – Defesa Civil  na
Escola.

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 Santana de Tapejara – Ensino Médio e Normal, do município
de  Tapejara, mantido  pelo Governo do Estado do Paraná,  pelo prazo de 05
anos, partir de 05/03/15 a 05/03/20, de acordo com as Deliberações nº 10/99 e
nº 03/13 – CEE/PR.
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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.

A  instituição  de  ensino  deverá  atender  ao  contido  nas
Deliberações nº 10/99 e nº 03/13 – CEE/PR, 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.

  Clemencia Maria Ferreira Ribas
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, 08 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE

 CS                                                                                                                                                                                                                                                  7


	I – RELATÓRIO

