
PROCESSO N° 966/15                           PROTOCOLO Nº 13.433.698-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 660/15   APROVADO EM 08/12/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  OLAVO  BILAC  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO, PROFISSIONAL E NORMAL  

MUNICÍPIO: IBIPORÃ

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.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº  1533/15
-SUED/SEED,  de  27/10/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE Londrina, em 03/12/14, de interesse do Colégio Estadual
Olavo Bilac – Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal, do município
de Ibiporã,  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  Olavo  Bilac,  localizado  na  Av.  dos
Estudantes, nº 777, do município de Ibiporã, mantido pelo Governo do Estado
do Paraná,  obteve o credenciamento para oferta da Educação  Básica,  pela
Resolução Secretarial nº 5274/13, de 18/11/13, pelo prazo de 05 anos, a partir
da data do DOE, de 17/12/13 a 17/12/18. 

    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  2900/07,  de  25/06/07 e
obteve o reconhecimento do curso, pela Resolução Secretarial nº 4469/09, de
23/12/09, pelo prazo de 05 anos, a partir de 23/12/09 a 23/12/14.  

   Justificativa  da Instituição de ensino  referente  ao atraso na
solicitação de renovação do reconhecimento do curso: (fl. 314)

Esclarecemos que o processo de Renovação do Reconhecimento do
Curso...  foi encaminhado ao Setor de Estrutura e Funcionamento do
Núcleo Regional de Educação de Londrina, na data de 25 de novembro
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de 2014... observando a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino, o
fim do requerido documento seria em 23 de dezembro de 2014. Sendo
assim,  observamos  que  houve  um  equívoco  de  orientação  e
entendimento quanto ao que concerne o prazo de validade do processo
de renovação de reconhecimento...

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
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1.3 Relatório de Avaliação Interna do Curso
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1.4 Comissão de Verificação

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº  151/15, de 03/08/15, 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  a  sua  estrutura  física.  (…)  Biblioteca  com espaço  próprio...  o
acervo  específico  do  Curso  é  atualizado  e  diversificado.  (…)  A
instituição  possui  laboratórios  de  Física,  Química  e  Biologia...
Informática...  Todos  os  computadores  são  ligados  em  rede  e  com
mobiliário  específico...  Algumas  atividades  são  desenvolvidas  na
própria sala de aula, com a utilização de pequenos computadores da
escola, dos professores e dos alunos. (...) Quanto a brinquedoteca... a
instituição não conta com um espaço (sala) para a organização dos
materiais didáticos e pedagógicos específicos do Curso.... ressalta que
o ambiente é necessário e primordial nas escolas de Educação Infantil
enquanto  ferramenta  didático-pedagógica,  com  vistas  ao
desenvolvimento  global  das  crianças.  (…)  Possui  estrutura  de
acessibilidade com rampas de acesso, portas adequadas, permitindo
boa  mobilidade  aos  usuários.  (…)  Os  professores  apresentaram
habilitação  conforme  exigências  da  legislação  vigente.  (…)  está
inserida no Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola…
apresentou Laudo da Vigilância Sanitária, com validade até 13/08/16.

Consta à fl.  294, o  Termo de Responsabilidade exarado
pelo NRE de Londrina,  em  04/08/15, 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 1601/15, de 21/10/15, manifesta-se favoravelmente à renovação do
reconhecimento do curso.

1.6 Parecer DET/SEED 
 

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
276/15,  de  05/10/15,  encaminha  ao  CEE/PR o  processo  de  renovação  do
reconhecimento do curso.
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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  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 para  o  Curso  de  Formação de
Docentes  para Educação Infantil  e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na
modalidade Normal, Nível Médio, com implantação para o ano de 2015. 

Foi  apensado  ao  processo,  em 23/11/15,  justificativa  de
atraso em ato oficial e relatório de avaliação interna.(fls. 314 à 317)

II – VOTO DO RELATOR

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  Olavo  Bilac  –  Ensino  Fundamental,  Médio,  Profissional  e
Normal, do município de Ibiporã, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
pelo prazo de 05 anos,  a  partir  de 23/12/14 a 23/12/19,  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  especial  atenção  para  a  obtenção  do  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.
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 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.

Paulo Afonso Schmidt
Relator

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
aprova o voto do Relator, por unanimidade.

                             Curitiba, 08 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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