
 

PROCESSO N° 1059/15            PROTOCOLO Nº 13.397.227-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 01/16                    APROVADO EM  15/02/16
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO: COLÉGIO  AGRÍCOLA  ESTADUAL  DE  UMUARAMA  –
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: UMUARAMA

ASSUNTO: Pedido de renovação do credenciamento da instituição de ensino para
oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1691/15 -
SUED/SEED, de 12/11/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de  Umuarama,  em  04/11/14,  de interesse do Colégio  Agrícola  Estadual  de
Umuarama –  Educação  Profissional,  do  município  de  Umuarama,  que  solicita  a
renovação do  credenciamento da instituição de ensino para a oferta de cursos da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Agrícola  Estadual  de  Umuarama  –  Educação
Profissional, localizado  na  Estrada  da  Paca,  s/n,  do município  de  Umuarama,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná, obteve a renovação do credenciamento
para  a  oferta  de  cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio pela
Resolução Secretarial  nº  1591/10, de  23/04/10, pelo prazo de  05 (cinco) anos,  a
partir do início do ano de 2010 até o final do ano de 2014. 

A direção da instituição de ensino justifica à fl. 95 os motivos do
atraso no encaminhamento do processo:

Justificamos que ainda não reencaminhamos o Processo de Renovação de
Credenciamento do Colégio Agrícola de Umuarama - Educação Profissional
(…)  tendo  em  vista  que  ainda  não  foi  homologado  o  Atestado  de
Conformidade  da  Brigada  Escolar  para  atendimento  às  Deliberações  nº
03/2013 e nº 05/2013 (…). Esclarecemos que desde o final do ano de 2014
estamos tentando conseguir  homologar o Atestado de Conformidade das
Brigadas, mas não estamos conseguindo pois nossos brigadistas realizaram
curso pela Escola de Governo que não foi aceito e tiveram que realizar o
curso  novamente  pelo  SICAPE  e  esse  processo  para  verificação  da
validade da certificação se mostrou muito moroso. (…) 
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1.2 Curso Autorizado e Reconhecido (fl. 146)

1.3 Avaliação Interna (fl. 152)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 127)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  326/15,  de  27/10/15,  do  NRE  de  Umuarama,  integrada  pelos  técnicos
pedagógicos:  Dejacira Bazan de Souza, licenciada em Educação Física; Lucimara
Bertinotti,  licenciada em Matemática e Marcela H. Baggio Violada,  licenciada em
Letras,  emitiu  o  laudo  técnico  favorável  à  renovação  do  credenciamento  da
instituição de ensino e informa no relatório circunstanciado informa:

(…) O colégio dispõe de laboratório de informática contendo 20 máquinas
do Paraná Digital, 08 máquinas do Proinfo, impressora (…). Há uma quadra
de esportes coberta (…). O  refeitório é grande (…). Não possui espaço
próprio  para  o  Laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia,  entretanto
utilizam o laboratório  da Universidade Estadual  de Maringá – UEM, que
funciona na mesma fazenda (…). A biblioteca possui acervo bibliográfico
específico de ótima qualidade, ampliado significativamente nos últimos anos
(…). Contam com espaços pedagógicos como: horta pedagógica; viveiros
de mudas nativas; aviário de postura; aviário de corte; pomar de frutas de
clima temperado; plantação de figo; (…). A Direção relatou que contam com
apoio de outras instituições, principalmente da EMATER, a qual disponibiliza
parte da área que possui na Fazenda para o Colégio desenvolver projetos
das disciplinas específicas (…). De modo geral a estrutura física comporta a
demanda de alunos e atende as especificidades contidas no Projeto Político
Pedagógico e respectivo Plano de Curso (…).  A instituição de ensino foi
vistoriada pela Vigilância Sanitária que emitiu a Licença Sanitária do
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Exercício  Profissional  nº  2395/2014,  com  validade  para  31/03/2016,
certificando  que  a  escola  está  funcionando  de  acordo  com a  legislação
vigente. Destaca-se que em relação ao Certificado de Conformidade, consta
anexo,  o  Atestado  de  Conformidade  encaminhado  à  Defesa  Civil,
constatando  os  nomes  dos  integrantes  da  Brigada  Escolar,  bem  como
atestando que a instituição cumpriu as exigências legais previstas (…). A
equipe  diretiva,  administrativa  e  pedagogo  da  instituição  possuem
qualificação de acordo com as exigências legais. (…) A instituição relata que
todos os profissionais são habilitados,  contudo, há muita rotatividade por
parte dos docentes, o que dificulta a continuidade dos projetos e atividades
pedagógicas.

Consta  à fl.  139,  o  Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia do NRE de Umuarama, em 28/10/15, 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.

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1773/15 - CEF/SEED, é favorável à renovação do credenciamento da instituição de
ensino.

1.6 Parecer DET/SEED

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
322/15 - DET/SEED, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  renovação  do  credenciamento  da
instituição de ensino para oferta de cursos da Educação Profissional  Técnica de
Nível Médio.

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório
circunstanciado que a instituição de ensino apresenta  condições de infraestrutura,
recursos humanos  habilitados, recursos  pedagógicos para a oferta  de cursos da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio,  de  acordo com as Deliberações nº
03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.  

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

Foi  apensado ao processo à fl.  152 o  quadro  de alunos da
avaliação interna.
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II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
credenciamento  do  Colégio  Agrícola  Estadual  de  Umuarama  –  Educação
Profissional,  do  município  de  Umuarama,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do
Paraná, para oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir do início do ano de 2015 até o final do ano de
2024, 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,  com especial
atenção ao Certificado de Conformidade e às exigências de prevenção de incêndio e
emergências.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para a expedição do ato de renovação do credenciamento;

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, 15 de fevereiro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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