
PROCESSO N° 457/16 PROTOCOLO Nº 13.832.293-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 394/16            APROVADO EM 13/06/16 

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  SANTA  BÁRBARA  -  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO, NORMAL E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: BITURUNA

ASSUNTO:  Pedido  de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Agropecuária –  Eixo  Tecnológico:  Recursos  Naturais, integrado  ao
Ensino  Médio,  com  desenvolvimento  curricular  da  Pedagogia  da
Alternância, na Casa Familiar Rural de Bituruna, município de Bituruna.

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  606/16 –
Sued/Seed, de  15/04/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de  União da Vitória,  em  04/11/15,  de  interesse do Colégio  Estadual  Santa
Bárbara –  Ensino  Fundamental,  Médio,  Normal e  Profissional,  do  município  de
Bituruna,  que  solicita  a  renovação  do reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Agropecuária – Eixo Tecnológico: Recursos Naturais,  integrado ao  Ensino Médio,
com  desenvolvimento  curricular  da  Pedagogia  da  Alternância,  na  Casa  Familiar
Rural de Bituruna, município de Bituruna.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Santa  Bárbara –  Ensino  Fundamental,
Médio, Normal e Profissional – Escola Base, localizado na Avenida Bento Munhoz da
Rocha Neto, nº 951, Centro, no município de Bituruna,  mantido pelo Governo do
Estado do Paraná, obteve o credenciamento para a oferta da Educação Básica pela
Resolução  Secretarial  nº  1377/12,  de  01/03/12, pelo  prazo  de  cinco anos,  de
22/03/12 até 22/03/17.

A Casa Familiar Rural de  Bituruna, localizada na  Rodovia PR
446, Km 65, Bairro São Cristóvão, no município de Bituruna, tem como entidade
mantenedora a Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil –
Arcafar – Sul.
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O  Curso  Técnico  em  Agropecuária –  Área  Profissional:
Agropecuária, integrado  ao  Ensino  Médio,  com  desenvolvimento  curricular  da
Pedagogia  da  Alternância,  na  Casa  Familiar  Rural  de  Bituruna,  em  caráter
experimental, foi  autorizado a funcionar pela Resolução Secretarial nº 2700/08, de
25/06/08, reconhecido pela Resolução Secretarial nº 151/11, de 07/01/11, e obteve a
renovação do reconhecimento pela Resolução Secretarial nº 6192/12, de 15/10/12,
pelo prazo de cinco anos, a partir do início de 2011 até o final de 2015.

1.2 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Agropecuária –  Eixo
Tecnológico:  Recursos  Naturais, integrado  ao  Ensino  Médio,  foi  aprovado pelo
Parecer CEE/CEMEP nº  59/12, de 13/09/12, adequado à Deliberação nº 04/08 –
CEE/PR pelo Parecer CEE/CEB nº 1213/10, de 16/12/10, ficando inserido ao Eixo
Tecnológico: Recursos Naturais. Pelo Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, de 05/11/14,
foi  aprovada  nova  Matriz  Curricular  do  Curso,  a  partir  do  início  de  2015,
possibilitando que  as  instituições  de  ensino  estaduais  realizem  corretamente  o
registro das avaliações do estágio no Sistema Estadual de Registro Escolar (Sere).

Matriz Curricular (fl. 445)
Parecer CEE/CEMEP nº 59/12, de 13/09/12 
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Matriz Curricular (fl. 444)
Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, de 05/11/14

MK 3



PROCESSO N° 457/16

Avaliação Interna (fl. 451)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 404)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  163/15,  de  05/10/15,  do  NRE  de  União  da  Vitória,  integrada  pelos  técnicos
pedagógicos: Marines Otília Kunze da Luz e Eliz Aparecida Bernardino, licenciadas
em  Pedagogia;  Roseneire Vesaro, licenciada em  Arte; e como perito Oclair Teles
Rodrigues, bacharel em Agronomia, após verificação in loco na instituição de ensino,
manifesta parecer favorável à renovação do reconhecimento do curso e informa no
relatório circunstanciado:

Quanto  aos  atos  regulatórios,  a  Comissão  constatou  que  este  Processo
chegou a este NRE na data correta, voltou para a Escola após análise do
setor  para correções,  no entanto,  devido à grande demanda de trabalho
deste setor não foi possível encaminhar a tempo este protocolado. 

Termos de convênio concessão de Estágio: Entre Associação da Escola
do Campo-Casa Familiar Rural e o Viveiro Florestal Sebben (…) Chácara
Lageado (…) Agro Veterinária MR Ltda (…) Granja Agustini Ltda (…) Ivete
Loffy Leonardi (…) Representações Agropecuária Ltda Cabana Fiorelli (…).

A Casa Familiar Rural de Bituruna dispõe de 03 (três) salas de aula (…).
Contam  com  um  laboratório  de  Química  e  Biologia em  condições
adequadas,  mas podem utilizar  sempre que necessário o Laboratório da
Escola  Base  que  é  completo  e  em  ótimas  condições  de  uso.  (…)  A
Biblioteca da  Casa  Familiar  Rural  é  ampla  mede  44  m²,  é  arejada  e
iluminada,  o acervo  bibliográfico é composto por  2202 livros (…) com o
número  necessário  para  atender  os  alunos  com  títulos  para  todas  as
disciplinas do curso. (…) A Escola Base disponibiliza todo seu acervo para
professore e alunos. (...) 

As aulas de Educação Física são realizadas em campo de futebol suíço não
coberto (…) além de sala para jogos e recreação (tênis de mesa, xadrez,
dança,  etc).  Quando  necessário  também  utilizam  a  quadra  coberta  da
Escola Base. Sobre a acessibilidade a Casa Familiar Rural possui rampa
de  acesso  com  piso  para  uma  sala  de  aula  com  corrimão,  bebedouro
adaptado em banheiros igualmente adaptados. 
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Da Casa Familiar Rural: A Licença para localização e Funcionamento sob nº
4338  em  24/05/2015  e  é  válida  até  24/05/2016.  Licença  Sanitária  foi
expedida sob o nº 0853 em 16/04/2015 e é válida até 11/04/2016. A Escola
Base participou da implantação do Programa Brigada Escolar Defesa Civil
no  colégio  (…)  recebeu  o Certificado  de  Conformidade (…).  A casa
Familiar  Rural  está  aguardando  nova  oferta  do  Curso,  para  obter  o
Certificado de Conformidade. Justificam que houve algumas substituições
de integrantes da brigada por término de contrato. Somente esta etapa está
faltante para receberem o Certificado visto que todas as outras exigências já
foram contempladas na casa. (…)

O Perito da Comissão de Verificação informa, à fl. 435, que a
Casa Familiar  Rural  “possui  laboratório  de  informática  com 09 computadores de
última geração com acesso à internet para auxiliar nos trabalhos de pesquisa dos
jovens”.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
União  da  Vitória,  em  23/11/15, 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. 438).

1.4 Parecer CEF/Seed (fl. 457)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
829/16, de 12/04/16, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 453)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
69/16, de 30/03/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Curso
Técnico  em  Agropecuária –  Eixo  Tecnológico:  Recursos  Naturais, integrado  ao
Ensino Médio,  do Colégio Estadual  Santa Bárbara – Ensino Fundamental, Médio,
Normal e Profissional, do município de Bituruna, com desenvolvimento curricular da
Pedagogia  da  Alternância,  na  Casa  Familiar  Rural  de  Bituruna,  município  de
Bituruna.

Considerando  o relatório  circunstanciado da  Comissão  de
Verificação, constata-se que a Escola Base Santa Bárbara e a Casa Familiar Rural
de Bituruna dispõem de recursos físicos, materiais pedagógicos e tecnológicos, em
consonância com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.
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Quanto aos recursos humanos, evidencia-se que os docentes
das disciplinas de: Arte,  Filosofia,  Geografia, Sociologia e Biologia,  não possuem
habilitação  específica,  estando  em  desacordo  com  o  inciso  III,  artigo  47,  da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR  e com o inciso XIII, artigo 45, da Deliberação nº
05/13 – CEE/PR.

Em referência a infraestrutura das instituições de ensino:

-  a Escola  Base  possui  o  Certificado  de  Conformidade  do
Corpo de Bombeiros, está vinculada ao Programa Brigadas Escolares - Defesa Civil
na Escola e apresentou o Alvará Sanitário expedido em 13/04/15, com vigência até
13/04/16, o qual expirou com o processo em trâmite;

-  a Casa  Familiar  Rural está vinculada ao Programa Brigadas
Escolares  -  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto, não  possui  o  Certificado de
Conformidade do Corpo de Bombeiros porque alguns professores e monitores não
concluíram o curso de Brigadistas.  Pelo processo nº 3.1.01.15.0000923428-43 foi
solicitada a vistoria do Corpo de Bombeiros em 18/11/15 e a Licença da Vigilância
Sanitária  emitida  em 16/04/15,  válida até  16/04/16,  expirou  com o processo em
trâmite.

O atraso  da solicitação da renovação do reconhecimento do
curso ocorreu em virtude das tramitações do processo entre a instituição de ensino e
o NRE, para que fossem efetuadas as correções necessárias, sem estar inserido no
Sistema do Protocolo Geral do Estado.

Pela ausência de docentes com habilitação específica para as
disciplinas de:  Arte, Filosofia, Geografia, Sociologia e Biologia, em desacordo com
as  Deliberações  deste  CEE,  a renovação  do reconhecimento  do  curso  será
concedida por prazo inferior a cinco anos.  

Foram apensados ao processo, às fls. 462 a 466: a relação de
docentes  do  curso,  a solicitação  da  vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros,  o  Alvará
Sanitário  e  cópia  do  e-mail  do  NRE  com  informações  sobre  a  vigência  dos
documentos anexados.

O prazo do credenciamento para a oferta da Educação Básica
esgotar-se-á  em 22/03/17, sendo necessário  providenciar sua  imediata  renovação
pelo menos 180 (cento e oitenta) dias antes do vencimento, com base no § 3º, art.
25, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Agropecuária – Eixo Tecnológico: Recursos 
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Naturais, integrado ao Ensino Médio, regime de matrícula anual, carga horária de
3.200 horas,  mais  133 horas  de Estágio  Profissional  Supervisionado,  totalizando
3.333 horas, 35 vagas por turma, período mínimo de integralização do curso de três
anos, presencial, do Colégio Estadual Santa Bárbara – Ensino Fundamental, Médio,
Normal e Profissional, do município de Bituruna, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, com  desenvolvimento  curricular  da  Pedagogia  da  Alternância,  na  Casa
Familiar  Rural  de  Bituruna,  do  mesmo  município,  mantida  pela  Arcafar  Sul –
Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil,  pelo prazo de
três  anos,  a  partir  do  início  de  2016  até  o  final  de  2018,  de  acordo  com  as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

As mantenedoras deverão garantir a infraestrutura adequada e
as condições sanitárias e de segurança para o funcionamento das instituições de
ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades  escolares,  destacando-se:  quanto  à
Casa  Familiar  Rural,  a Licença  da  Vigilância  Sanitária  e  o  Certificado  de
Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências;  quanto ao
Colégio Estadual Santa Bárbara, com especial à Licença da Vigilância Sanitária.

Recomenda-se às mantenedoras 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) atender o contido nas Deliberações  nº 03/13 e nº 05/13 –
CEE/PR,  respeitando  os  prazos  estabelecidos,  quando  solicitar  a  renovação  do
reconhecimento do curso;

c)  assegurar docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Arte, Filosofia, Geografia, Sociologia e Biologia;

d)  providenciar a renovação do credenciamento para a oferta
da Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 22/03/17.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para a expedição do ato de renovação do reconhecimento do curso;
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b) o processo à instituição de ensino para constituir acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

Sandra Teresinha da Silva
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, 13 de junho de 2016.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Presidente da Cemep em exercício

Oscar Alves
Presidente do CEE
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