
PROCESSO N° 1023/15            PROTOCOLO Nº 13.442.878-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 712/15            APROVADO EM 10/12/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ELZIRA CORREIA DE SÁ
- ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: PONTA GROSSA

ASSUNTO: Pedido de  reconhecimento do Curso Técnico em  Análises Clínicas  –
Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança, subsequente ao
Ensino Médio  e alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer
CEE/CEB nº 446/11, de 07/06/11

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1609/15-
SUED/SEED, de 04/11/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Ponta Grossa, em 11/12/14, do Colégio Estadual Professora Elzira Correia
de Sá – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, que solicita o reconhecimento do
Curso  Técnico  em  Análises  Clínicas  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e
Segurança, subsequente ao Ensino Médio e alteração do Plano de Curso. 

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Professora Elzira Correia de Sá  – Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, localizado na Rua Castanheira, nº 1007, Bairro
Santa Paula, do município de  Ponta Grossa, mantido  pelo  Governo do Estado do
Paraná, obteve o credenciamento para a oferta da Educação Básica pela Resolução
Secretarial nº 1230/13, de 14/03/13, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de 19/03/13 até
19/03/18. 

O  Curso  Técnico  em  Análises  Clínicas  –  Eixo  Tecnológico:
Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  subsequente  ao  Ensino  Médio foi  autorizado  a
funcionar  pela  Resolução  Secretarial  nº  5522/11,  de  05/12/11,  pelo  prazo  de  02
(dois) anos, de 02/02/12 até 02/02/14.
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A direção da instituição de ensino justifica o atraso no envio do
processo e à ausência da Licença da Vigilância Sanitária às fls. 224 e 225:

Justificamos o atraso da entrega do Processo de Reconhecimento do curso
Técnico em Análise Clínicas pela falta de clareza no entendimento do prazo
de 180 dias para entrega do processo. Entendia-se construir  o processo
durante os 180 dias e não entregar pronto antes dos 180 dias (fl. 224).

Esclarecemos que no município de Ponta Grossa os documentos referentes
ao Alvará de Funcionamento, a Licença Sanitária e o Laudo do Corpo
de Bombeiros estão atrelados, justificando-se portanto, que na ausência de
um  destes  documentos,  os  demais  não  são  emitidos  pelos  Órgãos
competentes.  Sendo  assim,  salientamos  que  não  foram  encaminhados
dados  referentes  à  Licença  Sanitária,  devido  a  situação  supracitada.  As
instituições de ensino estaduais precisam ter o certificado de conformidade,
portanto todos brigadistas precisam ter concluído todas as etapas exigidas,
o que ainda não ocorreu (fl. 225). 

1.2 Plano de Curso

O  Plano  do Curso  Técnico  em  Análises  Clínicas  –  Eixo
Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  subsequente ao  Ensino  Médio  foi
autorizado  pelo  Parecer  CEE/CEB  nº  446/11,  de  07/06/11, 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 e pelo Parecer CEE/CEMEP nº 707/15, de 10/12/15,
fica inserido no Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde. 

Proposta de Alteração (fls. 215 e 216)

Dados Gerais do Curso

De: 

Período de Integralização: mínimo de  02 (dois)  anos  e  máximo de 05
(cinco) anos

Para: 

Período  de  Integralização:  mínimo  de  04 (quatro)  semestres letivos  e
máximo de 10 (dez) semestres letivos
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Matriz Curricular (fl. 203)

Parecer CEE/CEB nº 446/11, de 07/06/11
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Matriz Curricular (fl. 204)

Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, de 05/11/14
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Avaliação Interna (fl. 162)

A Comissão de Verificação informa à fl.  209 sobre a evasão
escolar apresentada no quadro da avaliação interna:

A desistência  dos  alunos  é  devido  à  dificuldade  de  conciliar  estudo  e
trabalho,  as  longas distâncias  entre  a  escola,  a  residência  e  o  local  de
trabalho, gravidez, falta de base teórica, insatisfação com o curso, falta de
conhecimento sobre a área escolhida e até a possibilidade de ingressar no
ensino  superior  motivam  a  evasão.  As  ações  implantadas  pela  equipe
iniciaram  e  contaram  com  estratégias  para  a  verificação  das  principais
dificuldades enfrentadas pelos alunos e um controle quinzenal de faltas. O
coordenador do curso é peça fundamental nas ações estabelecidas, pois
tem acompanhamento constante com os discentes e com os docentes.
 
1.3 Comissão de Verificação (fl. 153)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  487/14,  de  15/12/14,  do  NRE  de  Ponta  Grossa,  integrada  pelos  técnicos
pedagógicos:  Débora  Taborda  Franco  e  Lauren  Ullmann,  licenciadas  em Física;
Vânia Cristina Rutz da Silva, licenciada em Matemática;  Michele Denis Krassulja,
licenciada em História e como perita Sarah Vigne,  graduada em Farmácia,  após
análise  documental  e  verificação  in  loco,  manifesta  parecer  favorável  ao
reconhecimento do curso e informa no relatório circunstanciado:

(…) No que diz respeito aos Laboratórios, a Instituição possui laboratórios
de Química, Física, Biologia e laboratório específico para o curso está em
ótimas  condições  de  uso.  (…)  Em  relação  à  biblioteca  (…)  O  acervo
existente é atualizado e suficiente para ser utilizado em todas as disciplinas
(…).  Quanto  à  organização  da  documentação  dos  alunos  do  colégio  o
mesmo encontra-se devidamente arquivado na secretaria escolar, tanto o
arquivo  corrente,  quanto  o  arquivo  intermediário.  (…) Anexo  à biblioteca
está o  laboratório  de informática do PRD com 20 computadores (…).  O
espaço para a prática de Educação Física pode ocorrer na quadra 
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poliesportiva que é coberta (…).  A instituição de ensino com a verba do
PDDE ACESSIBILIDADE, construiu rampa na entrada e dentro do Colégio,
dando acesso ao bloco 4, 2 e pátio, porém não tem banheiros adaptados,
nem elevadores e nem placas em braile. (…). Com relação ao Certificado de
Conformidade a instituição possui Declaração da Brigada Escolar, visto que
esse certificado só será emitido quando as instituições cumprirem todas as
etapas, o que ainda não ocorreu. 

A Comissão de Verificação informa no relatório circunstanciado
complementar às fls. 209 e 210:

(…) Os termos de convênio e cooperação técnica estão assinados com os
Laboratórios,  o  Pronto  Socorro  e  os  Postos  de  Saúde  da  Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa com vigência atá 2016. (…) Todos os objetivos
propostos no Plano de Curso vão sendo alcançados no decorrer do curso e
também atividades como palestras, seminários, visitas, minicurso, análise
de projetos e outros. (...)

Consta à fl.  180,  o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia do NRE de Ponta Grossa, de 17/12/14, 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.

1.4 Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1654/15 – CEF/SEED, é favorável ao reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/SEED

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
261/15 – DET/SEED, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do  Curso Técnico em
Análises Clínicas  – Eixo Tecnológico:  Ambiente, Saúde e Segurança,  subsequente
ao Ensino Médio e alteração do Plano de Curso.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  do
relatório  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que  a  instituição  de  ensino
apresenta  recursos  humanos  habilitados,  recursos  pedagógicos  e  materiais
condizentes com a proposta pedagógica que atendem ao plano de curso, condições
de infraestrutura,  com exceção da ausência da Licença da Vigilância Sanitária, em
desacordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.
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A instituição de ensino está vinculada ao Programa Brigadas
Escolares  -  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o  Certificado de
Conformidade.

Embora  conste  do  processo  às  fls.  203  e  204,  a  indicação
DE/PARA, de alteração da Matriz Curricular do Curso, de acordo com o contido no
Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, 05/11/14, a Matriz Curricular já se encontra alterada
para implantação no início do ano de 2015.

Constata-se falha na paginação do processo, que não interferiu
na análise do mesmo.

Em virtude da ausência da Licença da Vigilância Sanitária, em
desacordo  com  as  Deliberações  deste  CEE,  o  reconhecimento do  Curso será
concedido por prazo inferior a 05 (cinco) anos.

Foram apensados ao processo às fls. 224 e 225, a justificativa
da direção da instituição de ensino  sobre atraso no envio do processo  e sobre a
ausência da Licença da Vigilância Sanitária.

II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento do Curso Técnico em Análises Clínicas –
Eixo Tecnológico:  Ambiente,  Saúde e Segurança,  subsequente ao Ensino Médio,
carga  horária  de  1333 horas, mais  133  horas  de  Estágio  Profissional
Supervisionado, totalizando 1466 horas, 40 vagas por turma  em aula teórica e 20
por turma em aulas práticas, período mínimo de integralização do curso de 02 (dois)
anos,  regime de matrícula  semestral,  presencial,  do  Colégio Estadual  Professora
Elzira Correia de Sá – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de
Ponta Grossa,  mantido pelo Governo do Estado do Paraná, desde  02/02/12 e por
mais 03 (três) anos, contados a partir de 02/02/14 até 02/02/17, de acordo com as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR;

b)  à alteração do Plano de Curso, de acordo com o descrito
neste Parecer.

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  à Licença  da  Vigilância  Sanitária  e  ao  Certificado  de  Conformidade  às
exigências de prevenção de incêndio e emergências.
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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 ao contido nas Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 -
CEE/PR, respeitando os prazos estabelecidos, quando da solicitação 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

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

                         

  Curitiba, 10 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE

MK 8


	I – RELATÓRIO

