
PROCESSO N° 460/16 PROTOCOLO Nº 13.682.049-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 380/16            APROVADO EM 13/06/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  CASTRO  ALVES  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CORNÉLIO PROCÓPIO

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Curso Técnico em Segurança do Trabalho
-  Eixo  Tecnológico:  Segurança,  subsequente ao  Ensino  Médio  e
alteração do Plano de Curso aprovado pelo  Parecer CEE/CEMEP nº
179/13, de 17/05/13. 

RELATOR: MARCELO OLTRAMARI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  607/16  -
Sued/Seed, de 15/04/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Cornélio Procópio, em 09/07/15, do Colégio Estadual Castro Alves – Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, que solicita o reconhecimento do Curso Técnico
em Segurança do Trabalho – Eixo Tecnológico: Segurança, subsequente ao Ensino
Médio  e  alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEMEP nº
179/13, de 17/05/13. 

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Castro Alves – Ensino Fundamental, Médio
e Profissional, localizado na Avenida Minas Gerais, nº 1295, Centro, do município de
Cornélio Procópio, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado para
a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 4974/12, de 13/08/12,
pelo prazo de cinco anos, de 05/09/12 até 05/09/17.

O  Curso  Técnico  em  Segurança  do  Trabalho –  Eixo
Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança, subsequente ao Ensino  Médio,  foi
autorizado a funcionar  pela  Resolução Secretarial  nº  3300/13,  de  22/07/13,  pelo
prazo de um ano e seis meses, de 14/08/13 até 14/02/15.

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 
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autorizado pelo  Parecer  CEE/CEMEP  nº  179/13,  de  17/05/13  e  adequado  à
Resolução CEN/CEB nº 4/12, de 06/06/12, que definiu e aprovou a atualização do
Catálogo Nacional  de Cursos Técnicos de Nível  Médio,  ficando inserido no Eixo
Tecnológico: Segurança  e  pelo  Parecer  CEE/CEMEP nº  814/14,  de  05/11/14,  foi
aprovada a nova Matriz  Curricular  do Curso,  a  partir  do início  do ano de 2015,
possibilitando que  as  instituições  de  ensino  estaduais  realizem  corretamente  o
registro das avaliações do estágio no Sistema Estadual de Registro Escolar (Sere). 

Proposta de Alteração (fl. 289)

Dados Gerais do Curso:
- Período de Integralização

De: mínimo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e máximo de 05 (cinco) anos
Para:  mínimo  de  03 (três)  semestres letivos  e  máximo  de  10  (dez)
semestres letivos

Matriz Curricular (fl. 271)
Parecer CEE/CEMEP nº 179/13, de 17/05/13
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Matriz Curricular (fl. 314)
Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, de 05/11/14
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Avaliação Interna (fl. 326)

A instituição de ensino informa, à fl. 327, o índice de abandono
no curso:

(…) ocorreu um significativo número de matrículas no ano de 2014 e que
com decorrer do ano ocorreu um número de desistências, o que se justifica
na descoberta de falta de aptidão em relação ao curso ofertado, levando em
consideração que diversos alunos já estavam algum tempo afastados da
escola, encontrando assim dificuldades em dar continuidade aos estudos.
(…) A Direção  e  Equipe  Pedagógica  desenvolvem ações de  incentivo  e
apoio  ao  sucesso  de  seus  alunos,  buscando  parcerias  para  estágios
remunerados. Realiza-se trabalho de orientação sobre as possibilidades de
atuação no mercado de trabalho. (...)
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1.3 Comissão de Verificação (fl. 265)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  167/15,  de  11/12/15,  do  NRE de  Cornélio  Procópio, integrada  pelos  técnicos
pedagógicos: Aurea Rodrigues Ramalho e Viviane Pelisseri Guedes, licenciadas em
Pedagogia; Maria Gorettil Alves de Souza, licenciada em Ciências; Tânia Aparecida
dos  Reis  Closs,  bacharel  em  Ciências  Contábeis  e como  perito  Marco  Antônio
Ferreira  Finocchio,  graduado  em  Engenharia,  Área  Eletricidade,  Habilitação
Engenharia  Elétrica,  com  especialização  em  Segurança  do  Trabalho,  após
verificação  in  loco  na  instituição  de  ensino, manifesta  parecer  favorável  ao
reconhecimento do curso e informa no relatório circunstanciado:

(…)  a  documentação  dos  alunos  encontra-se  acondicionada  em  pastas
próprias, em lugar seguro e de fácil acesso (…). A estrutura física possui
(…)  laboratório  de  Informática;  Laboratório  Básico  de  Ciências,  Física,
Química  e  Biologia;  (…)  biblioteca;  quadra  esportiva  (…).  O  Colégio
apresenta  um  grande  acervo  Bibliográfico  específico  para  o  Curso  de
Segurança  do  Trabalho  (…).  O  laboratório  para  o  Curso  Técnico  em
Segurança do Trabalho está sendo transferido de local, com espaço mais
amplo onde os materiais ficaram melhor acomodados facilitando o trabalho
dos professores e aprendizado dos alunos. (...)

Relatório de Vistoria do Corpo de Bombeiros nº 3.1.01.15.0000863316-90,
expedido em 26/06/2015,  com validade de 90 dias.  Licença Sanitária  nº
900201, data: 02/07/15, vigência: 01 ano – 02/07/2016. O Estabelecimento
encaminhou  justificativa  referente  ao  Certificado  de  Conformidade  da
Brigada  Escolar  que  está  pendente  devido  à  alteração  de  membros  e
informou que a capacitação dos novos membros está sendo concluída. No
relatório  de  vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  consta  como pendência,  a
apresentação do Plano de Segurança contra Incêndio e Pânico, Projeto –
PSCIP,  após  entrega  do  mesmo  o  estabelecimento  será  aprovado  pelo
Corpo de Bombeiros. 

A articulação com o setor produtivo (…) Termos de Convênio:
• Cia. Iguaçu de Café Solúvel (…)
• Iguaçumec Eletromecânica Ltda (…)
• Eletrobarros Materiais Elétricos Ltda (…) 
• Perland Pharmacos Ltda (...)

A Comissão de Verificação apresenta,  às fls.  280 e 312,  as
justificativas  da  direção  da  instituição  de  ensino  sobre  o  atraso  no  envio  do
processo:

Venho por meio dessa justificar a entrega do processo de reconhecimento
do Curso Técnico em Segurança do Trabalho nessa data pela paralisação
dos  professores  estaduais  do  Colégio  Castro  Alves  –  EFMP,
impossibilitando a entrega no prazo determinado (fl. 280).

(…) o atraso da entrega do processo de renovação do Curso Técnico em
Segurança do Trabalho, se deu pelo acúmulo de serviços administrativos e
pedagógicos por parte dos envolvidos responsáveis pela documentação do
colégio (…) (fl. 312). 
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O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Cornélio  Procópio,  em 16/12/15,  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 (fl. 300).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 320)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
814/16, de 08/04/16, é favorável ao reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 316)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
64/16, de 28/03/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do  pedido de  reconhecimento do Curso Técnico em
Segurança  do  Trabalho  -  Eixo  Tecnológico:  Segurança,  subsequente ao  Ensino
Médio  e  alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEMEP  nº
179/13, de 17/05/13, quanto ao período de integralização.

Considerando  o  relatório  circunstanciado da  Comissão  de
Verificação, a instituição de ensino apresenta infraestrutura adequada, vínculo com o
Programa Brigadas Escolares -  Defesa Civil  na Escola,  entretanto,  não possui  o
Certificado de  Conformidade  do Corpo  de  Bombeiros  por pendência  da
apresentação  do  Plano  de  Segurança  contra  Incêndio  e  Pânico.  A Licença  da
Vigilância  Sanitária  apresenta  validade até  02/07/16, dispõe de  recursos  físicos,
materiais  pedagógicos  e tecnológicos,  em consonância  com  as  Deliberações nº
03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

Quanto aos  recursos humanos,  constata-se que os docentes
das disciplinas de Ergonomia e Fundamentos do Trabalho não possuem habilitação
específica,  estando  em desacordo com o inciso IV,  artigo 45,  da Deliberação nº
03/13 – CEE/PR e com o inciso XIII, artigo 45, da Deliberação nº 05/13 – CEE/PR. 

O  atraso  da  instituição  de  ensino para solicitar o
reconhecimento do curso ocorreu em virtude da paralisação dos professores e por
questões administrativas, ambas em desconformidade com a Deliberação nº 03/13 –
CEE/PR, tendo em vista que o prazo limite para o envio do pedido seria de 180 dias
antes de 14/02/15, portanto, anterior à paralisação dos professores.
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O prazo do credenciamento para a oferta da Educação Básica
esgotar-se-á  em  05/09/17,  sendo  necessário  providenciar sua  renovação  pelo
menos 180 (cento e oitenta) dias antes do vencimento, com base no § 3º, art. 25, da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Foram apensados ao processo,  às fls.  325 a 327:  cópia da
Licença da Vigilância Sanitária, quadro de alunos da avaliação interna e justificativa
da direção sobre o abandono escolar.

II - VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao  reconhecimento do  Curso  Técnico  em  Segurança  do
Trabalho -  Eixo  Tecnológico:  Segurança,  subsequente ao  Ensino  Médio,  carga
horária  de  1.250 horas, mais  167  horas  de Estágio  Profissional  Supervisionado,
totalizando 1.417 horas, 40 vagas por turma, período mínimo de integralização do
curso  de  um  ano  e  seis  meses, regime  de  matrícula  semestral,  presencial,  do
Colégio  Estadual  Castro  Alves  –  Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional,  do
município de Cornélio Procópio, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, desde
14/08/13 e por  mais cinco anos,  contados a partir  de 14/02/15 até 14/02/20,  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 para o funcionamento da instituição de ensino e
o desenvolvimento das atividades escolares, com especial atenção ao Certificado de
Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências.

Recomenda-se  à  mantenedora  que a  formação  pedagógica
dos docentes 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
Sistema  de  Informação  e  Supervisão  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica
(Sistec);

b)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Ergonomia e Fundamentos do Trabalho;

c)  atender ao contido nas Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 -
CEE/PR,  respeitando  os  prazos  estabelecidos,  quando  solicitar  a renovação  do
reconhecimento do curso;
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d)  providenciar a renovação do credenciamento para a oferta
da Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 05/09/17.

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.

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, 13 de junho de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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