
PROCESSO N° 825/16 PROTOCOLO Nº 13.761.835-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 536/16 APROVADO EM  15/08/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL  LUIZ AUGUSTO MORAIS REGO  –
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO: TOLEDO

ASSUNTO:  Pedido de reconhecimento do Curso Técnico em Farmácia – Eixo
Tecnológico: Ambiente e Saúde, subsequente ao Ensino Médio.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO

1. Histórico

 A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1109/16-Sued/Seed,  de  12/07/16,  encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de Toledo, em 09/09/15, de interesse do Colégio Estadual
Luiz Augusto Morais  Rego  – Ensino Fundamental,  Médio e Profissional,  do
município  de  Toledo,  que  solicita  o  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Farmácia –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,  subsequente ao  Ensino
Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino
                         

O Colégio Estadual  Luiz Augusto Morais Rego – Ensino
Fundamental,  Médio e Profissional,  localizado na Rua Almirante Barroso, nº
1551, do município de Toledo, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
obteve  o  credenciamento  para  ofertar  a  Educação  Básica, pela  Resolução
Secretarial nº 2776/12, de 11/05/12, pelo prazo de cinco anos, a partir da data
de publicação em DOE, de 24/05/12 a 24/05/17.

O  Curso  Técnico  em  Farmácia –  Eixo  Tecnológico:
Ambiente e Saúde,  subsequente ao Ensino Médio,  foi autorizado a funcionar
pela  Resolução Secretarial  nº  5263/14,  de  30/09/14,  com base  no Parecer
CEE/CEMEP nº 565/14, de 15/09/14,  pelo prazo de dois anos,  no período de
03/10/14 a 03/10/16.
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1.2 Plano de Curso

O  Plano  do Curso  Técnico  em  Farmácia –  Eixo
Tecnológico:  Ambiente e Saúde, subsequente ao Ensino Médio  foi aprovado
pelo Parecer CEE/CEMEP nº 565/14, de 15/09/14.
         

Matriz Curricular (fl. 223)

Aprovada  pelo  Parecer  CEE/CEMEP nº  565/14,  de
15/09/14.
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Matriz Curricular (fl. 255)
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Avaliação Interna do Curso (fl. 238)

 1.3 Comissão de Verificação (fl. 251)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  07/16,  de  05/02/16,  do  NRE  de  Toledo,  integrada  pelos
técnicos pedagógicos:  Claudete  Miola  de  Castro, licenciada  em  Pedagogia;
Márcia Regina Ciambroni, licenciada em Letras; Cleber Ferreira de Almeida,
licenciado em Filosofia; Iria Schallemberger Kappel, licenciada em História  e
como perita Graziella Melissa de V. Florence Miola,  graduada em Farmácia,
emitiu laudo técnico favorável ao reconhecimento do curso e informou:

(…) O laboratório de Farmácia possui aproximadamente 40m²...
(…) laboratórios básicos (Biologia, Química e Física)...
(…) laboratório de Informática... com acesso á Internet...
(…) Biblioteca... bibliografia específica...
(…) O corpo docente é composto de professores habilitados...
(...) possui elevadores para os portadores de necessidades especiais,
piso especial... e corrimão em todas as escadarias...
(…) mantém convênios para concessão de estágio obrigatório com...
Farmácia  de  Manipulação  Natural  Farma,  Farmácia  Treze  Ltda,
Farmácia Santo Antônio Medicamentos Eirelli...
(…) possui o Certificado de Conformidade...  Licença Sanitária...  com
validade até 04/02/17.

(…) Houve um grande número de desistentes no primeiro semestre, um
dos  motivos  informados  pela  Coordenação  de  Curso  e  Equipe
Pedagógica  foi  devido  ao  período  de  greve  dos  professores.  Em
contato  com  os  alunos  muitos  ficaram  desmotivados  em  retornar.
Outras  situações  de  desistência  se  deram  por  ser  um curso  novo,
sendo a primeira  oferta  do curso no município,  desta  forma,  muitos
alunos ingressaram sem realmente ter certeza da escolha, e ainda não
havia experiência anterior de como seria o curso.
A Coordenação do Setor de Educação e Trabalho do NRE de Toledo
orientou  para  que  nas  próximas  ofertas  realizem  um  trabalho  para
reduzir o número de desistentes.
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O Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo  NRE  de
Toledo,  em  09/10/15,  ratifica  as  informações  contidas  no  relatório
circunstanciado e compromete-se a zelar pelo cumprimento da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional e demais atos normativos vigentes no Sistema
Estadual de Ensino do Paraná (fl. 246).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 267)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer  nº  1396/16,  de  05/07/16,  manifesta-se  favoravelmente  ao
reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 263)

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
113/16, de 07/06/16, encaminha ao CEE/PR o processo de reconhecimento do
curso.

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Curso Técnico
em Farmácia – Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, subsequente ao Ensino
Médio.

Da análise do processo e com base nas informações do
relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que  a
instituição de ensino apresenta infraestrutura, recursos humanos habilitados e
recursos pedagógicos que atendem ao Plano de Curso, em cumprimento às
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

Dispõe  do Certificado  de  Conformidade  do  Corpo  de
Bombeiros e Licença Sanitária com validade até 04/02/17.

O credenciamento da instituição de ensino para oferta da
Educação Básica esgotar-se-á em 24/05/17. Com base no § 3º, do art. 25, da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, o pedido de renovação do credenciamento
deve ser protocolado com pelo menos 180 dias de antecedência do vencimento
do ato.
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II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis ao reconhecimento do
Curso  Técnico  em  Farmácia  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,
subsequente ao Ensino Médio, regime de matrícula semestral, carga horária de
1.600  horas,  mais  100  horas  de  Estágio  Profissional  Supervisionado,
totalizando 1.700 horas,  período mínimo de integralização do curso de quatro
semestres, 45 vagas por turma, presencial, do Colégio Estadual Luiz Augusto
Morais  Rego  –  Ensino Fundamental,  Médio  e Profissional,  do município  de
Toledo, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,  desde 03/10/14,  e por
mais cinco anos contados a partir de 03/10/16 a 03/10/21,  de acordo com as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR.

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.

Recomenda-se  que  a  formação  pedagógica  da
coordenação e dos docentes 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);

b) solicitar a renovação do credenciamento para oferta da
Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 24/05/17;

b) atender ao contido nas Deliberações nº 03/13 e nº 05/13
-  CEE/PR,  respeitando  o  devido  cumprimento  das  normas  e prazos
estabelecidos quando  solicitar a renovação do reconhecimento do curso  e a
renovação do credenciamento para oferta da Educação Básica.

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.
           

  Clemencia Maria Ferreira Ribas
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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