
PROCESSO N° 169/12                                    PROTOCOLOS Nº 10.625.360-9
                                                                                                 
PARECER CEE/CEMEP Nº 527/16 APROVADO EM  15/08/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  OLYMPIA MORAIS  TORMENTA –
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: LONDRINA

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Curso Técnico em Meio Ambiente –
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, em nível médio, integrado à
Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, para fins de cessação,
e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/PR
nº 113/08, de 05/03/08, de autorização para funcionamento.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

 1.Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº 63/12–
SUED/SEED,  de  19/01/12,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado  no  NRE  de  Curitiba,  em  28/09/10,  de  interesse  do  Colégio
Estadual Professora Olympia Morais Tormenta – Ensino Fundamental, Médio e
Profissional, do município de Londrina, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná,  pelo  qual  solicita  o reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Meio
Ambiente – Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, em nível médio, integrado à
Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, para fins de cessação, e a alteração
do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/PR nº 113/08, de 05/03/08, de
autorização para funcionamento.

 1.1 Da Instituição de Ensino

 O Colégio Estadual Professora Olympia Morais Tormenta –
Ensino Fundamental, Médio e Profissional,  localizado na Rua Rudolf Keilhold,
nº  173,  Conjunto  Habitacional  João  Paz,  município  de  Londrina,  obteve  o
credenciamento para a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial
nº 4199/13, de 10/09/13, pelo prazo de cinco anos, a partir da publicação em
DOE, de 09/10/13 até 09/10/18.  
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O Curso Técnico em Meio Ambiente – Eixo Tecnológico:
Ambiente e Saúde, em nível médio, integrado à Educação de Jovens e Adultos
– PROEJA, foi  autorizado  para  funcionamento  pela  Resolução Secretarial nº
1327/08, de 01/04/08, pelo prazo de três anos, com implantação gradativa, a
partir do início do ano de 2008, com base no Parecer CEE/PR nº 113/08, de
05/03/08.  O  Plano  de  Curso  foi  adequado  de  acordo  com  a  Resolução
CNE/CEB  nº  04/12,  de  06/06/12,  que  definiu  e  aprovou  a  atualização  do
Catálogo Nacional  de Cursos Técnicos de Nível  Médio (Versão 2012),  pelo
Parecer CEE/CEMEP nº 707/15, de 10/12/15.

A direção justifica à fl. 417 o motivo da cessação do curso:

(…) A direção vem requerer o reconhecimento do Curso Técnico em
Meio Ambiente – Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, em nível médio,
integrado à Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, para fins de
cessação,  a  partir  do  encerramento  da  turma  do  5º  período  em
andamento  neste  ano  de  2015.  Na  oportunidade  colocamos  que  a
solicitação de reconhecimento com fins de cessação se faz necessária
devido a falta de alunos interessados para fazer o curso e desta forma
não iniciamos turmas desde 2014. Também o alto índice de evasão
escolar.
(…) No exercício de uma gestão democrática, antes de tomarmos a
decisão de uma cessação, nos inteiramos de todos os fatos, fizemos
um estudo sobre a demanda do curso, ouvimos  professores, alunos e
comunidade. Ao realizarmos este processo, sabermos e entendermos o
problema,  e  consultarmos  os  diferentes  segmentos  da  escola  e  o
Conselho Escolar, e formalizarmos a decisão retomando o processo, o
tempo passou e apenas agora se concretiza.

A direção justifica o atraso do protocolado no NRE à fl. 417:

(…) Esclarecemos que o processo de reconhecimento do curso teve
seu início em 21/09/10 e assim que tomamos conhecimento do trâmite
deste processo e as exigências contidas neste, procuramos atender e
providenciar as solicitações,  mas houve a  dificuldade de termos os
profissionais  específicos  para  a  continuidade  do  processo.  Sendo
assim,  o  processo  ficou  sem tramitar,  na tentativa  de  encontrarmos
uma solução para as solicitações.

  1.1 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Meio  Ambiente  -  Eixo
Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,  de  nível  médio,  integrado  à  Educação  de
Jovens e Adultos – PROEJA foi aprovado pelo  Parecer CEE/PR nº 113/08, de
05/03/08.
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 Proposta de Alteração (fl. 451)

-Dados Gerais do Curso:

-Carga horária:
De:  2400  horas,  80  horas  de  Estágio  Profissional
Supervisionado, sendo 1433 horas da BNC e 967 horas da
Formação Específica
Para: 2880 horas/aula ou 2400 horas, mais 67 horas de
Estágio Profissional Supervisionado

-Requisitos de acesso:
De:  conclusão  do  Ensino  Fundamental,  idade  igual  ou
superior a 21 anos e outros critérios conforme orientações
normativas da mantenedora
Para:conclusão  do  Ensino  Fundamental,  idade  igual  ou
superior a 18 anos e outros critérios conforme orientações
normativas da mantenedora

Perfil Profissional de Conclusão de Curso (fl.117):

De:

O  Técnico  em  Meio  Ambiente  estará  apto  a  atuar  nas  áreas  de
educação, gestão, preservação e recuperação ambientais, obtendo e
interpretando dados qualiquantitativos  necessários  ao  monitoramento
de  parâmetros  ambientais,  aplicando  técnicas  disponíveis  para  o
tratamento de recursos naturais de efluentes e de resíduos conforme
legislação específica, contribuindo para o ambiente saudável em níveis
local, regional e global ao desenvolvimento sustentável.

Para:

O  Técnico  em  Meio  Ambiente  domina  conteúdos  e  processos
relevantes  do  conhecimento  científico,  tecnológico,  social  e  cultural,
utilizando  suas  diferentes  linguagens,  o  que  lhe  confere  autonomia
intelectual e moral para acompanhar as mudanças, de forma a intervir
no mundo do trabalho como agente de proteção dos recursos naturais,
de orientação de seu uso e de recuperação das condições degradas,
orientado por valores éticos que dão suporte à convivência e à defesa
da  vida.  Coleta,  armazena  e  interpreta  informações,  dados  e
documentações  ambientais.  Colabora  na  elaboração  de  laudos,
relatórios  e  estudos  ambientais.  Auxilia  na  elaboração,
acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental. Atua
na organização de programa de educação ambiental, de conservação e
preservação  de  recursos  naturais,  de  redução,  reuso  e  reciclagem.
Identifica as intervenções ambientais, analisa as suas consequência e
operacionaliza a execução de ações para preservação, conservação,
otimização, minimização e remediação dos seus efeitos.
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 Matriz Curricular (fl. 204)
 De:
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 Matriz Curricular (fl. 406)
Para:
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Quadro de Avaliação Interna do Curso (fl. 454)

1.3 Comissão de Verificação (fl.  436)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  322/15,  de  01/12/15,  NRE  de  Londrina,  integrada  pelos
técnicos pedagógicos: Sandra Helena Gioia Ebara, licenciada em Pedagogia;
Marília  Inês  Martins  Gomes,  licenciada  em  Educação  Física;  Cristiane
Yamaguty Koguishi, licenciada em Letras  e como perita Carla Roveri de Abreu,
licenciada em Biologia com especialização em Educação e Gestão Ambiental,
informa:

(…) A instituição  de  ensino  apresenta  bom estado  de  conservação
para  o  desenvolvimento  das  atividades escolares.  As  condições  de
higiene,  salubridade  e  saneamento  estão  adequadas  para  o
atendimento  à  comunidade  escolar.  As  salas  de  aula  possuem TV
Pendrive  e  ventiladores.  A  acessibilidade  para  educandos  com
deficiência  se  dá  por  meio  de  banheiros  adaptados  e  rampas  de
acesso.
(…) Passou por  melhorias,  tais  como:  instalação  de  corrimãos nas
escadas; cobertura dos corredores que levam até às salas de aulas;
instalação  de  portão  eletrônico  e  grades  no  corredor  central;
reestruturação do laboratório do Proinfo; aquisição de equipamentos
como o Data Show, projetor multimídia, lousa digital, computadores e
tablets  educacionais.  Recebeu  através  do  Programa  Brasil
Profissionalizado livros, equipamentos e mobiliários específicos para o
Curso Técnico de Meio Ambiente. 
(…) Dispõe de laboratórios de Química, Física e Biologia, amplos, com
equipamentos  e  materiais  para  o  desenvolvimento  de  pesquisas  e
experimentos. 
(…) Possui dois laboratórios de Informática, um com cinco ilhas e oito
terminais  com  computadores  e  o  outro  com  18  terminais.  Para  o
desenvolvimento das aulas práticas a instituição procura ter programas
compatíveis e atualizados para o curso.
(…)  A  biblioteca  instalada  em  espaço  próprio  dispõe  de  acervo
bibliográfico atualizado.
(…) Possui declaração nº 56/15, de 22/12/15, referente ao  Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  com  validade  até
22/12/16 e a Licença Sanitária expirou em 03/07/16.
(…) Mantém convênios com Posto Pruden-Center Ltda.; N.M Capozzi
e Cia Ltda ME; E.A. da Silva Minimercado.
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(…) O corpo docente possui habilitação específica de acordo com as
disciplinas indicadas.

 O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de  Londrina,  em  21/12/15,  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. 461).

1.4 Parecer DET/SEED (fl. 407)

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 08/12
–DET/SEED,  de  16/01/12,  encaminha  o  processo  ao  CEE/PR  para  o
reconhecimento do curso.

2. Mérito

Trata-se do pedido  de  reconhecimento do Curso Técnico
em Meio Ambiente – Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, em nível  médio,
integrado à Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, para fins de cessação,
e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/PR nº 113/08,
de 05/03/08, de autorização para funcionamento, para fins de cessação.

Em  11/06/12,  o  processo  foi  convertido  em  diligência  à
Seed/PR, para que  a instituição de ensino indicasse coordenador de curso,  de
estágio e docentes devidamente habilitados; termos de convênio atualizados  e
para que o NRE de Londrina constituísse Comissão Verificadora de acordo
com a legislação vigente à época. Retornou ao CEE/PR pelo ofício nº 1136/16-
Sued/Seed,  de  18/07/16,  com  o  cumprimento  do  solicitado  e  o  pedido  de
reconhecimento para fins de cessação. 

 A direção justifica à fl. 417, que a cessação do curso se faz
necessária devido a falta de alunos interessados no curso e o alto índice de
evasão. Informa que não foram iniciadas turmas desde o ano de 2014. 

Da análise do processo constata-se que a instituição de
ensino ao solicitar o reconhecimento, solicita, também, a adequação do Plano
do Curso à Resolução CNE/CEB nº 4/2012, de 06/06/12, que definiu e aprovou
a  atualização  do  Catálogo  Nacional  de  Cursos  Técnicos  de  Nível  Médio
(Versão 2012).  Pelo Parecer  CEE/CEMEP nº  707/15,  de 10/12/15,  o  Curso
Técnico  em  Meio  Ambiente  ofertado  pelas  instituições  de  ensino  da  Rede
Pública Estadual de Ensino foi adequado ao Catálogo.
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A Coordenação  de  Documentação  Escolar/CDE/Seed  (fl.
475),  informa  que  os  Relatórios  Finais  de  2008  a  2015,  constantes  na
Informação de Relatórios Finais à fl. 473, foram preenchidos de acordo com as
instruções legais, encontram-se arquivados no SERE e estão aguardando  o
reconhecimento do curso para serem validados.

 Em relação ao Corpo de Bombeiros a instituição de ensino
apresentou Declaração nº 56/15, de 22/12/15, referente ao  Programa Brigadas
Escolares – Defesa Civil  na Escola,  com validade até 22/12/16.   A Licença
Sanitária teve o prazo expirado em 03/07/16, já com o processo em trâmite.

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento  do Curso Técnico em Meio Ambiente
– Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, em nível médio, integrado à Educação
de Jovens e Adultos – PROEJA, carga horária de 2400 horas, mais 80 horas de
Estágio Profissional Supervisionado, período  mínimo  integralização  do  curso
de  seis  semestres,  35  vagas  por  turma,  presencial,  do  Colégio  Estadual
Professora  Olympia  Morais  Tormenta  –  Ensino  Fundamental,  Médio  e
Profissional, do município de Londrina, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, a partir do início do ano de 2008, excepcionalmente, até o final do ano
de 2016, para fins de cessação;

b) à alteração do Plano de Curso de acordo com o descrito
neste Parecer.

A  instituição  de  ensino  deverá  tomar  as  devidas
providências quanto ao registro  on-line no Sistec – Sistema de Informação e
Supervisão de Educação Profissional e Tecnológica para o curso.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato de  reconhecimento do curso para fins de
cessação.

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, 15 de agosto de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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