
PROCESSO N° 1071/15                                    PROTOCOLO Nº 13.684.135-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 25/16            APROVADO EM 16/02/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  HEITOR  CAVALCANTE  DE
ALENCAR FURTADO  – ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E
PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO: APUCARANA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Segurança  do  Trabalho  –  Eixo  Tecnológico:  Segurança,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 556/12, de 04/07/12.

RELATOR: MARCELO OLTRAMARI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

 A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1722/15-SUED/SEED, de 13/11/15, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado  no  NRE de  Apucarana,  em 13/07/15,  de  interesse  do  Colégio
Estadual Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado – Ensino Fundamental, Médio e
Profissional,  do  município  de  Apucarana,  que  solicita  a  renovação  do
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Segurança  do  Trabalho  –  Eixo
Tecnológico:  Segurança,  subsequente  ao  Ensino  Médio  e  de  alteração  do
Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 556/12, de 04/07/12.

1.1 Da Instituição de Ensino
                         

O Colégio Estadual Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado,
localizado na Rua Rio Paranapanema, nº  580,  do município  de Apucarana,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná, obteve o credenciamento para
ofertar a Educação Básica, pela Resolução Secretarial nº 489/13, de 30/01/13,
pelo prazo de 05 anos, a partir da publicação em DOE, de 15/02/13 a 15/02/18.

O  Curso  Técnico  em  Segurança  do  Trabalho  –  Eixo
Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, subsequente ao Ensino Médio,
obteve o reconhecimento do curso, pela Resolução Secretarial nº 4549/12, de
24/07/12, pelo prazo de 05 anos, a partir de 23/12/10 a 23/12/15.
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A instituição de ensino justificou o atraso em encaminhar o
processo de renovação do reconhecimento do curso:

Vimos  justificar  o  encaminhamento  tardio  do  processo...  tendo  em
vista,  que  todos  os  profissionais  que  atuam no  estabelecimento  de
ensino  aderiram  ao  movimento  de  paralisação  dos  profissionais  da
educação (greve)... inviabilizando a elaboração do processo dentro do
prazo exigido pela legislação vigente. (fl.239)

1.2 Plano de Curso

O Plano do Curso Técnico em Segurança do Trabalho –
Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  subsequente  ao  Ensino
Médio foi aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 556/12, de 04/07/12 e adequado
pelo Parecer CEE/CEMEP nº 707/15, de 10/12/15,  ficando inserido no Eixo
Tecnológico: Segurança.
       

Proposta de Alteração

Dados Gerais do Curso

Período de Integralização do Curso:

De: mínimo 18 meses e máximo 05 anos 

Para: mínimo 03 semestres letivos e máximo 10 semestres
letivos 
  

Matriz Curricular (fl.183)
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Matriz Curricular (fl.254)

Aprovada  pelo  Parecer  CEE/CEMEP  nº  814/14,  de
05/11/14,  que  alterou  as  Matrizes  Curriculares  dos  Cursos  Técnicos  que
possuem Estágio Profissional Supervisionado obrigatório, ofertados pela Rede
Estadual de Educação, para implantação no início do ano de 2015.
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Avaliação Interna do Curso (fl.224)

1.3 Comissão de Verificação (fl.204)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 215/15, de 31/07/15, do NRE de Apucarana, integrada pelos
técnicos pedagógicos: Rita de Cássia Bento, licenciada em Letras, Zélia Souza
Santos Vaz, licenciada em Letras, Rosana Henrique E. de Castro, licenciada
em  Pedagogia  e  como  perito  Vitor  Hugo  Romero  Bacon,  bacharel  em
Engenharia Ambiental com Especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho, emitiu laudo técnico favorável  à renovação do reconhecimento do
curso e a alteração do Plano de Curso e informa:

(…) Quanto à infraestrutura: apresenta salas de aula, todas amplas,
iluminadas, ventiladas, com equipamentos e mobiliários adequados ao
atendimento aos alunos... (…) O laboratório de Informática...é arejado,
tem  boa  iluminação,  possui  24  computadores...  lousa  digital...  (...)
laboratório  de  Biologia,  Ciências,  Química  e  Física  é  adequado  as
atividades  desenvolvidas...  (…)  laboratório  específico  para  o  curso
Técnico  em  Segurança  do  Trabalho,  equipado...  (…)  Biblioteca...
apresenta acervo atualizado, condizente à modalidade ofertada e em
número  suficiente.  O material  específico  para  o  Curso  foi  adquirido
através do Programa Brasil Profissionalizado – MEC. (…) Possui uma
quadra poliesportiva... (…) A articulação com o setor produtivo dar-se-á
por  meio  dos  Termos  de  Convênio  e  Cooperação  Técnica...  serão
realizados  nas  empresas:  Prefeitura  Municipal  de  Apucarana,  Itália
Milano Bonés e Alpha Energia. (…) O curso conta com profissionais
habilitados, com formação específica na área do curso... (…) Relatório
de Vistoria  do Corpo de Bombeiros...  acompanhado do Atestado de
Conformidade,  datado  de  03/08/15,  atestando  que  a  instituição  de
ensino cumpriu com todas as exigências previstas no Decreto Estadual
nº 4.837, de 04/06/12... A solicitação de concessão de Certificado de
Conformidade de Edificações Escolares tramita junto à SEED/Defesa
Civil  sob  protocolo  nº  13.726.160-0...  Laudo da  Vigilância  Sanitária,
com vigência até 22/07/16.

Consta à fl.  227, o Termo de Responsabilidade exarado
pelo NRE de Apucarana, de 03/08/15, 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.
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1.4 Parecer Técnico CEF/SEED (fl.250)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer nº 1786/15, de 13/11/15, manifesta-se favoravelmente à renovação do
reconhecimento do curso e a alteração do Plano de Curso.

1.5 Parecer DET/SEED (fl.246)

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
319/15,  de  12/11/15,  encaminha  ao  CEE/PR o  processo  de  renovação  do
reconhecimento do curso e de alteração do Plano de Curso.

2. Mérito

Trata-se  do pedido de renovação do reconhecimento  do
Curso Técnico  em Segurança  do  Trabalho  –  Eixo  Tecnológico:  Segurança,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo
Parecer  CEE/CEB  nº  556/12,  de  04/07/12,  referente  ao  período  de
integralização.

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 ao Plano de Curso, em cumprimento às
Deliberações nº 03/13 e 05/13 – CEE/PR.

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

Foram  apensados  ao  processo,  em  16/12/15,  Matriz
Curricular do Parecer CEE/CEMEP nº 814/14 e relatório de avaliação interna
legível. (fls. 253 e 254)

II – VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Segurança  do  Trabalho  –  Eixo  Tecnológico:  Segurança,  subsequente  ao
Ensino Médio, regime de matrícula semestral, carga horária de 1.250 horas,
mais  167  horas  de  Estágio  Profissional  Supervisionado,  totalizando  1.417
horas, período mínimo de integralização do curso de 18 meses, 40 vagas por
turma, presencial, do Colégio Estadual Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado –
Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional,  do  município  de  Apucarana,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de  cinco anos, a partir
de 23/12/15 a 23/12/20,  de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-
CEE/PR;
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b)  às  alterações  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.

Recomenda-se  que  a  formação  pedagógica  da
coordenação e dos docentes 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 o contido nas Deliberações nº 03/13 e 05/13 -
CEE/PR,  respeitando  o  devido  cumprimento  das  normas  e prazos
estabelecidos 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
e as devidas alterações do Plano de Curso;

b) o processo à instituição de ensino para constituir acervo
e fonte de informação.
 

É o Parecer

   Marcelo Oltramari
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, 16 de fevereiro de 2016.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP em exercício

Oscar Alves
Presidente do CEE
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