
PROCESSO N° 483/16 PROTOCOLO Nº 13.684.147-5

PARECER CEE/CEMEP Nº 396/16            APROVADO EM 13/06/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  AYRTON  SENNA DA SILVA –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: TOLEDO

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Edificações - Eixo Tecnológico:  Infraestrutura, subsequente ao Ensino
Médio e alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB
nº 296/12, de 08/05/12.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  594/16 -
Sued/Seed, de 14/04/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Toledo, em 13/07/15, do Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva – Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, que solicita a renovação do reconhecimento do
Curso Técnico em  Edificações – Eixo Tecnológico:  Infraestrutura, subsequente ao
Ensino Médio  e alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº
296/12, de 08/05/12.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Ayrton  Senna  da  Silva –  Ensino
Fundamental,  Médio  e Profissional,  localizado na Rua  Carlos  Sbaraíni,  nº  1789,
Bairro São Francisco II, do município de Toledo, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, foi credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial  nº  3428/12,  de  01/06/12,  pelo  prazo  de  cinco anos,  de  25/06/12 até
25/06/17.

O  Curso  Técnico  em  Edificações –  Eixo  Tecnológico:
Infraestrutura,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  foi  autorizado  a  funcionar  pela
Resolução  Secretarial  nº  265/11,  de  11/01/11 e  reconhecido  pela  Resolução
Secretarial  nº  3287/12,  de  29/05/12,  pelo  prazo  de  cinco anos,  de  08/02/10 até
08/02/15.
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1.2 Plano de Curso

O Plano do Curso Técnico em Edificações – Eixo Tecnológico:
Infraestrutura, subsequente ao Ensino Médio, foi aprovado pelo Parecer CEE/CEB
nº  296/12,  de  08/05/12 e 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). 

Proposta de Alteração (fl. 275)

Dados Gerais do Curso:
- Período de Integralização:

De: mínimo de dois anos e máximo de 05 anos
Para: mínimo de  quatro semestres letivos e máximo de  dez semestres
letivos

Matriz Curricular (fl. 235)
Parecer CEE/CEB nº 296/12, de 08/05/12
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Matriz Curricular (fl. 240)
Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, de 05/11/14
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Avaliação Interna (fl. 270)

A Comissão de Verificação apresenta,  à fl.  270,  informações
sobre o índice de reprovação no curso:

(…) observou-se que o índice de reprovados foi grande em alguns anos,
como no primeiro semestre de 2011, segundo semestre de 2012 e primeiro
semestre  de  2014.  Uma  das  grandes  dificuldades  apresentada  e  que
elevaram  esses  índices  é  a  complexidade  de  algumas  disciplinas,
principalmente as que envolvem grandes cálculos como na disciplina de
Sistemas Estruturais, muitos destes reprovados concluíram o Ensino Médio
há muito tempo, apresentando dificuldades em acompanhar as disciplinas.
Sempre foi  uma preocupação da Equipe Pedagógica e  Coordenação de
Curso a recuperação de estudos, e esta é ofertada de forma paralela aos
conteúdos  trabalhados  e  sempre  que  os  alunos  não  obtiverem
aproveitamento satisfatório. (...)

1.3 Comissões de Verificação (fls. 241 e 279)

As Comissões de  Verificação  constituídas pelos Atos
Administrativos nº  87/15, de 15/07/15 e nº 03/16, de 29/01/16, do NRE de Toledo,
integradas pelos técnicos pedagógicos:  Claudete  Miola  de  Castro,  licenciada em
Pedagogia;  Maristela  Mileski,  tecnóloga  em  Secretariado;  Cleber  Ferreira  de
Almeida, licenciado e bacharel em Filosofia; Iria Schallenberger Kappel, licenciada
em História; Lurdes Pauluk Giaretta, licenciada em Geografia e como perita Aline
Ferreira,  graduada em Engenharia de Produção Civil,  após verificação  in loco  na
instituição de ensino, manifestam parecer favorável à renovação do reconhecimento
do curso e informam nos relatórios circunstanciados:

As questões de acessibilidade estão atendidas com rampas de acesso e
salas e demais ambientes no mesmo nível do piso externo, que favorece a
movimentação  de  portadores  de  necessidades  especiais  em  todos  os
ambientes. Há sanitários adaptados para uso de alunos e funcionários. (…)
Há  ainda,  Refeitório,  banheiros,  laboratórios  básicos  e  específicos,
biblioteca, quadra poliesportiva (…). 

As  melhorias  e/ou  modificações  apresentadas  foram  (…)  aquisição  de
materiais para os laboratórios de química, física e biologia. Recebimento de
Laboratório de Informática com 18 computadores, instalação do Laboratório
de  Desenho  com  40  pranchetas  para  desenhos  técnicos,  instalação  do
Laboratório  de  Materiais  onde  encontra-se  experimentos  relacionados  a
água,  esgoto,  materiais  elétricos,  segurança  no  trabalho,  materiais  de
construção e ferramentas. (…) A escola recebeu materiais e equipamentos
específicos  para  o  Curso  Técnico  em  Edificações,  entre  eles:  materiais
hidráulicos (…) elétricos (…) materiais de construção, ferramentas. (…). 
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Estão  disponíveis  as  bibliografias  específicas  completas  para  o  Curso
Técnico  em  Edificações,  de  excelente  qualidade  e  suficiente  para  a
demanda  existente.  (…)  A Instituição  mantém termos  de  convênio  para
concessão de estágio obrigatório com as empresas abaixo:

• Bombardelli e Mallmann Eng. PRQ (…);
• Engenharia e Edificações Ltda (…);
• Dall Bosco Engenharia e Construções (…).

(…) já constituiu Brigada Escolar  e cumpriu as exigências previstas pelo
Decreto (…). A Licença Sanitária nº 1214, emitida pela Prefeitura Municipal
de Toledo em 23 de junho de 2015 e tem validade até 23 de junho de 2016.

Consta no relatório circunstanciado, à fl. 272, a justificativa da
instituição de ensino  quanto  ao atraso no envio  da  solicitação da renovação do
reconhecimento do curso, informando que no período em que o processo deveria
ser encaminhado “houve a implantação e adequação às novas Deliberações (…).
Também houve a troca no cargo de Secretário Escolar, uma vez que o secretário
desistiu da função, dificultando alguns procedimentos internos no encerramento do
semestre (…)”.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Toledo, em 13/08/15, ratifica as informações contidas nos relatórios circunstanciados
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. 266).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 282) 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
827/16, de 12/04/16, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 274)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
482/15, de 18/12/15, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  renovação  do  reconhecimento  do  Curso
Técnico em  Edificações - Eixo Tecnológico:  Infraestrutura, subsequente ao Ensino
Médio e alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 296/12, de
08/05/12, quanto ao período de integralização.

No  processo  consta a  formação  de  duas Comissões  de
Verificação, que foram constituídas em virtude da substituição de alguns integrantes.
Com base nas informações dos relatórios circunstanciados das Comissões, verifica-
se que a instituição de ensino apresenta infraestrutura adequada, vínculo com o 
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Programa Brigadas Escolares - Defesa Civil  na Escola, no entanto, não possui o
Certificado de Conformidade. Dispõe da Licença da Vigilância Sanitária com vigência
até 23/06/16, recursos físicos, materiais pedagógicos, tecnológicos e humanos, em
consonância com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

O atraso da instituição de ensino para solicitar a renovação do
reconhecimento do curso ocorreu por problemas administrativos e pela adaptação à
nova legislação.

O prazo do credenciamento para a oferta da Educação Básica
esgotar-se-á  em  25/06/17,  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.

.

II - VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Edificações - Eixo Tecnológico: Infraestrutura, subsequente ao Ensino Médio, carga
horária  de  1.433 horas,  mais  100 horas  de  Estágio  Profissional  Supervisionado,
totalizando 1.533 horas, 30 vagas por turma, período mínimo de integralização do
curso de dois anos, regime de matrícula semestral, presencial, do Colégio Estadual
Ayrton Senna da Silva – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de
Toledo, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de cinco anos, de
08/02/15  até  08/02/20,  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 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
Sistema  de  Informação  e  Supervisão  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica
(Sistec);
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b)  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;

c)  providenciar a renovação do credenciamento para a oferta
da Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 25/06/17.

Encaminhamos:

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

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

É o Parecer.

Paulo Afonso Schmidt
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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