
PROCESSO N°  610/16                                   PROTOCOLO Nº 13.803.462-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 402/16 APROVADO EM 14/06/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO MAXIMILIANO CERETTA
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: MARECHAL CÂNDIDO RONDON

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 1049/11, de 10/11/11.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

 1. Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº 797/16–
Sued/Seed, de 17/05/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de Toledo, em 09/10/15, de interesse do Colégio Estadual  Antonio
Maximiliano Ceretta – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município
de Marechal Cândido Rondon, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, o
qual 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 1049/11,
de 10/11/11.

 1.1 Da Instituição de Ensino 

 O  Colégio Estadual Antonio Maximiliano Ceretta – Ensino
Fundamental,  Médio  e  Profissional,  localizado na Rua  Presidente  Costa  e
Silva, nº 1350, Jardim Social, município de Marechal Cândido Rondon, obteve
o credenciamento  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial  nº 4012/12, de 28/06/12,  pelo prazo de cinco anos, a partir  da
publicação em DOE, de 17/07/12 até 17/07/17 (fl. 251).

O   Curso  Técnico  em   Segurança  do  Trabalho  –  Eixo
Tecnológico: Segurança, subsequente ao Ensino Médio foi  reconhecido pela
Resolução Secretarial  nº 5459/11, de 02/12/11, pelo prazo de cinco anos, a
partir 01/08/10 até 01/08/15. 
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A instituição de ensino justifica o atraso do protocolado no
NRE: 
 

(…)

O atraso se deu devido a falta de profissional habilitado para assumir a
função de coordenador do curso, com  formação em Engenharia e pós
graduação  em  Segurança  do  Trabalho.  Deu-se  prioridade  ao
suprimento  dos  profissionais  na  docência,  a  fim  de  evitar  prejuízos
maiores  aos  alunos.   Somente  no  segundo  semestre  de  2015  foi
possível a contratação do referido profissional. Outro fator foi o atraso
da visita da Vigilância Sanitária (fl. 263).

1.2 Plano de Curso

O Plano do Curso Técnico em  Segurança do Trabalho –
Eixo Tecnológico: Segurança, subsequente ao Ensino Médio foi aprovado pelo
Parecer CEE/CEB nº 1049/11, de 10/11/11.

Alteração Proposta:

-Dados Gerais do Curso:

-Carga horária:

De: 1250 horas, mais 167 horas de Estágio  Profissional  
Supervisionado
Para: 1500 horas aula ou 1250 horas, mais 167 horas de  
Estágio  Profissional  Supervisionado

-Período de integralização do curso:

De: mínimo de 18 meses e máximo de cinco anos
Para: mínimo de três semestres letivos e máximo de 10  
semestres letivos
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 Matriz Curricular (fl. 254)
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 Matriz Curricular (fl. 290)

 CM - IK                                                                                                                                                                                                                                                  4



PROCESSO N°  610/16

Relatório de Avaliação Interna do Curso (fl. 308)

      
  1.3 Comissão de Verificação (fl. 287)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 10/16, de 15/02/16, NRE de Toledo, integrada pelos técnicos
pedagógicos:  Claudete  Miola  de  Castro,  licenciada  em  Pedagogia;  Márcia
Regina Ciambroni, licenciada em Letras; Lurdes Pauluk Giaretta, licenciada em
Geografia e como perita, Carla Cristina Costaneski, Bacharel em Engenharia
Agroindustrial, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho,
em seu relatório circunstanciado, declara a existência de condições para que
se conceda a renovação do reconhecimento  e  informa:

(…) 
A instituição de ensino está  localizada em local  de fácil  acesso,  as
questões  de  acessibilidades  para  educandos  com  deficiência  estão
atendidas.
(…) Apresentou Licença Sanitária com data de validade até 09/11/16.
Aderiu  ao  Programa  Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,
obtendo o Certificado de Conformidade.
(…) Possui  laboratório de Química Física e Biologia e laboratório de
Informática mobiliado, climatizado, com 36 terminais, acesso à internet,
rede lógica, impressoras, digitalizadores e estabilizadores.
(…)  O  laboratório  específico  para  o  curso  está   mobiliado,  com
materiais e equipamentos adequados, atendendo a demanda do curso.
(…) A biblioteca dispõe de acervo bibliográfico específico e atualizado. 
(…)  A escola  recebeu materiais  e  equipamentos  específicos  para  o
curso,  entre eles: equipamentos de proteção individual,  de medição,
extintores e mobiliários.
(…) O corpo docente possui habilitação específica de acordo com as
disciplinas indicadas.
(…) Mantém convênios com: LL. Serviço de Manutenção e Reparação
de  Máquinas  Ltda;  Bucholz  &  Cia  Ltda.  -  Metalúrgica   Bucholz;
Cooperativa Agroindustrial Copagril.
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(…)  Em  relação  à  evasão  e  reprovação, está  sendo  realizado  um
trabalho para reduzir o número de desistentes, uma vez que o índice
de reprovação se dá por frequência.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de  Toledo,  em  13/11/15,  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. 279).

1.4 Parecer CEF/Seed (fl. 299)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
984/16–CEF/Seed, manifesta-se favorável à renovação do reconhecimento do
curso  e encaminha o processo ao CEE/PR.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 294)

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 76/16
–DET/Seed,  encaminha  o  processo  ao  CEE/PR  para  a  renovação  do
reconhecimento do 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 1049/11, de 10/11/11.    

A direção justificou que o atraso do protocolado no NRE,
ocorreu  devido  à  falta  de  profissional  habilitado  para  assumir  a  função  de
coordenador  do  curso,  ao  suprimento  de  profissionais  na  docência  e  à
morosidade da visita da Vigilância Sanitária.

Embora  a  instituição  de  ensino  solicite  a  adequação  do
Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde para Segurança, tal solicitação já foi
contemplada no Parecer CEE/CEMEP nº 707/15, de 10/12/15, que alterou os
Planos  dos  Cursos  Técnicos  ofertados  nas  instituições  de  ensino  da  Rede
Pública Estadual de Ensino.

A  instituição  de  ensino  aderiu  ao  Programa  Brigadas
Escolares – Defesa Civil na Escola, obtendo o Certificado de Conformidade à
exigências de prevenção de incêndio  e emergências. A Licença Sanitária está
vigente até 09/11/16.
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Em relação ao índice de evasão apresentado no quadro de
avaliação interna, a direção informa, fls. 309 e 310, que tal situação é motivada
pela falta de tempo dos alunos para dedicar-se aos estudos, em virtude do
trabalho  no  sentido  de  conciliar  horários,  problemas  na  família,  não
identificação com o curso ou ingresso em curso superior. Com a finalidade de
combater  a  evasão   estabeleceu-se  um  plano  de  ação,  flexibilizando  o
cronograma  de  estágio,  otimizando  o  tempo  de  estudo  em  sala  de  aula,
oportunizando  roda  de  conversas  com  profissionais  que  atuam  na  área  e
contato direto com alunos com problemas de frequência.

Da  análise  do  processo  constata-se  que  o  prazo  do
credenciamento  para  oferta  da  Educação  Básica  expirará  em  17/07/17.  A
instituição de ensino deverá providenciar a renovação do credenciamento, nos
termos do § 3º, do art. 25 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

 De acordo com a Comissão de Verificação, a instituição de
ensino  apresenta  condições  básicas  para  a  oferta  do  curso,  com recursos
físicos, materiais, pedagógicos, tecnológicos e humanos em consonância com
a Deliberação nº 03/13-CEE/PR

Foram apensadas ao processo,   fls.  303 a 310,  Parecer
CEE/CEMEP nº 707/15, de 10/12/15 e quadro de avaliação interna.

 II – VOTO DA RELATORA

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 1250 horas, mais 167
horas  de  Estágio  Profissional  Supervisionado,  período  mínimo  de
integralização  do  curso  de  18  meses,  35  vagas,  presencial,  do   Colégio
Estadual  Antonio  Maximiliano  Ceretta  –  Ensino  Fundamental,  Médio  e
Profissional, do município de Marechal Cândido Rondon, mantido pelo Governo
do Estado do Paraná,  pelo prazo de  cinco anos, a partir de 01/08/15 até o
01/08/20, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR;

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.

 CM - IK                                                                                                                                                                                                                                                  7



PROCESSO N°  610/16

Recomendamos  que  a  formação  pedagógica  da
coordenação do curso e 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 Sistec – Sistema de Informação e Supervisão de Educação Profissional e
Tecnológica para o curso;

b)  atender  ao  contido  nas  Deliberações  nº  03/13  e  nº
05/13-CEE/PR, respeitando os prazos estabelecidos, ao solicitar a renovação
do reconhecimento do curso;

c) providenciar a renovação do credenciamento, uma vez
que o prazo expirará em 17/07/17.

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.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Relatora
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DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

                                 Curitiba, 14 de junho de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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