
PROCESSO N° 1199/15 PROTOCOLO Nº 13.794.690-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 537/16  APROVADO EM 15/08/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  RUI  BARBOSA  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO, NORMAL E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: ARAPOTI

ASSUNTO: Pedido de  renovação do  reconhecimento do Curso  de Formação de
Docentes  da Educação  Infantil  e dos  anos  iniciais do  Ensino
Fundamental, em nível médio, na modalidade Normal.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1841/15  -
Sued/Seed, de  26/11/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Wenceslau Braz, em 02/10/15, do Colégio Estadual Rui Barbosa – Ensino
Fundamental, Médio, Normal e Profissional, do município de Arapoti, que solicita  a
renovação do reconhecimento do Curso  de Formação de Docentes da Educação
Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, na modalidade
Normal.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual  Rui Barbosa – Ensino Fundamental, Médio,
Normal  e  Profissional, localizado  na  Rua  Luiz  Pinheiro,  nº  1475,  Centro,  do
município  de  Arapoti,  mantido  pelo Governo  do  Estado  do  Paraná, obteve  a
renovação do credenciamento para  a oferta da Educação Profissional Técnica de
Nível  Médio,  pela Resolução Secretarial  nº  5607/13,  de 02/12/13, pelo prazo de
cinco anos, a partir do início do ano de 2013 até o final do ano de 2017.

O Curso  de Formação de Docentes  da Educação Infantil e dos
anos iniciais do Ensino Fundamental,  em nível médio, na modalidade Normal, foi
autorizado  a  funcionar  pela  Resolução  Secretarial  nº  4133/07,  de  01/10/07,
reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº  4156/10,  de  24/09/10  e  obteve  a
renovação do reconhecimento pela Resolução Secretarial nº 6377/12, de 22/10/12,
com base no Parecer CEE/CEMEP nº 52/12, de 12/09/12, pelo prazo de cinco anos,
a partir do início do ano de 2011 até o final do ano de 2015.
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Consta, à fl. 361, justificativa da instituição de ensino quanto ao
atraso no envio do processo: 

(…)  devido a um imprevisto no ato da entrega do referido processo, pois foi
constatado erro no Requerimento e como o NRE fica em outra cidade não
foi  possível  a  entrega  e  protocolá-lo  no  prazo  estabelecido,  devido  ao
trâmite de reorganização e translado do funcionário responsável.

1.2 Organização Curricular

O curso está organizado em quatro séries anuais, com a carga
horária de 4.000 horas.

Matriz Curricular (fl. 371)
Parecer CEE/CEB nº 516/09, de 01/12/09
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Matriz Curricular (fl. 373)
Parecer CEE/CEMEP nº 948/14, de 04/12/14, com implantação

simultânea, a partir do início do ano de 2015.
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1.3 Avaliação Interna (fl. 320)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 312)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
116/15,  de  13/10/15,  do  NRE  de  Wenceslau  Braz, integrada  pelos  técnicos
pedagógicos:  Lourdes  Aparecida  Menegon,  licenciada  em Letras;  Sandra  Marim
Benedetti,  licenciada em Ciências Biológicas; e como perita Ana Maria de Souza
Broca, licenciada em Pedagogia, após verificação  in loco na instituição de ensino,
manifesta parecer favorável à renovação do reconhecimento do curso e informa no
relatório circunstanciado:

(…) as melhorias realizadas no período de 2009/2014 além de materiais
adquiridos neste período, foram construídas rampas, calçadas e corrimão
para cadeirantes (…) reforma de banheiros;  reforma de calçadas (…). O
Colégio possui 16 salas de aula, contendo 47 m² cada, destas 04 salas são
de madeira medindo 54,81 m² que estão em estado precário (…). O colégio
possui  um  espaço  pequeno  onde  funciona  o Laboratório  de  Ciências,
Química, Física e Biologia, medindo 28,32 m², possui poucos materiais,  o
ambiente  é  próprio  e  adequado (…).  Quantos  aos  recursos  materiais  a
Instituição contém:  Jogos  Soletrando, Copo Becker Vidro 250,  Conjuntos
Sólidos Geométricos (…) Brinquedoteca – Kit com 50 itens (…).

A  biblioteca  funciona  em  espaço  limitado,  medindo  36  m²,  mas  bem
organizado, boa iluminação (…) o acervo é diversificado e atualizado (…).
Laboratório  de  Informática:  o  Colégio  possui  duas  salas  (…)  todas
informatizadas, uma com 19 computadores do Paraná Digital, sendo que 04
dos computadores estão na secretaria, e outra sala com 20 computadores
do PROINFO (…). As instalações sanitárias foram reformadas no ano de
2013, há banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais
(…). O colégio possui duas quadras poliesportivas descobertas (…) e uma
quadra coberta (…) neste ano foram adequadas as entradas com rampas
de acesso, placas e sinal luminoso, (…). 
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Quanto ao Certificado do Corpo de Bombeiros, o Colégio não possui Laudo
vigente, mas está inserido no Programa Defesa Civil na Escola – Brigada
Escolar, sendo que um dos objetivos do referido Programa é adequar-se às
normas  de  Prevenção  Contra  Incêndio  e  Pânico,  a  Direção  emitiu  uma
declaração informando que já solicitou à SEED uma cota extra para realizar
o projeto de prevenção contra incêndio (...). Não possui laudo da Vigilância
Sanitária atualizado, o último que foi emitido é de 19/12/10, será feita uma
nova  inspeção  após  o  projeto  de  Prevenção  Contra  Incêndio  estar  de
acordo com as normas do corpo de bombeiros. 

Foi  apresentado  termos  de  convênios  com os  estágios  e  os  termos  de
cooperação com escolas municipais, CMEI, e escolas estaduais realizadas
em contraturno em dias específicos. 

A Comissão de Verificação informa no relatório complementar, às
fls. 352 e 353:

Sobre o Laboratório de Aprendizagem – Brinquedoteca – informamos que a
SEED disponibilizou ao Colégio (…) a Brinquedoteca em setembro de 2010,
a partir desta data o curso Formação de Docentes teve um grande atrativo,
pois,  nas  disciplinas  específicas  como  Metodologia  do  Ensino  da
Matemática (…) percebeu-se que a partir de jogos e objetos concretos as
aulas tornaram-se mais significativas. (fl. 352)

Quanto  ao  Laudo  da  Vigilância  Sanitária informamos  que  a  Vigilância
Sanitária  Municipal  de Arapoti  emitiu uma declaração informando que foi
realizada a inspeção sanitária no Colégio Estadual Rui Barbosa, entretanto
a emissão do Alvará não foi emitido tendo em vista que este documento
depende da liberação do laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros,  que
conforme descrito na fl. 316 a instituição não possui o referido laudo.  (fl.
353)

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Wenceslau  Braz,  em 14/10/15,  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. 327).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 357)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1903/15, de 24/11/15, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.6 Parecer DET/Seed (fl. 355)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
382/15, de 25/11/15, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.
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2. Mérito

Trata-se do  pedido de  renovação do  reconhecimento do Curso
de  Formação  de  Docentes  da Educação  Infantil  e dos  anos  iniciais do  Ensino
Fundamental, em nível médio, na modalidade Normal.

O processo foi  convertido em diligência à Seed, em  11/04/16,
para esclarecimentos sobre as Matrizes Curriculares utilizadas no curso. O processo
retornou a este Conselho, em 28/07/16, com atendimento ao solicitado.

Considerando  as informações  da  Comissão  de  Verificação,
constata-se  que a  instituição  de  ensino  dispõe de recursos  pedagógicos,
tecnológicos e  materiais  condizentes  com a Proposta  Pedagógica  e  o  Plano de
Curso, conforme estabelecem as Deliberações nº 10/99 e nº 03/13 – CEE/PR.

Os docentes  de Biologia,  Física  e  Química  não  possuem
habilitação  específica  para  as  disciplinas  indicadas,  em desconformidade  com o
inciso III, do artigo 47, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

A instituição  de  ensino  está  vinculada  ao  Programa  Brigadas
Escolares  -  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o Certificado de
Conformidade.  Não possui  a Licença da Vigilância Sanitária  atualizada.  O órgão
competente  só  realizará nova  inspeção  no  local, após  o  Projeto  de  Prevenção
Contra Incêndio estar de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros. 

Em virtude da ausência  da Licença da Vigilância Sanitária, em
desacordo com as Deliberações deste CEE,  a renovação do  reconhecimento do
curso será concedida por prazo inferior a cinco anos.

A  instituição  de  ensino  justifica que  o atraso  no  envio  do
processo ocorreu por erro na documentação e pelo fato do NRE de Wenceslau Braz
localizar-se em outro município dificultando o translado de funcionário, estando em
desacordo com o artigo 48, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

 
O prazo  da  renovação  do  credenciamento  da  instituição  de

ensino esgotar-se-á  ao final  do ano de 2017, sendo necessário  providenciar sua
renovação, pelo menos cento e oitenta dias antes do vencimento, com base no § 3º,
art. 25, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Foram apensados ao processo, às fls. 361 a 364: justificativa da
instituição de ensino quanto ao atraso no envio do processo e da Matriz Curricular
utilizada no curso e a organização de turmas no ano letivo de 2015.
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II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Curso  de Formação de Docentes  da Educação Infantil  e dos
anos iniciais do Ensino Fundamental,  em nível médio, na modalidade Normal,  do
Colégio Estadual Rui Barbosa – Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional,
do município de Arapoti, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de
três anos, a partir do início do ano de 2016 até o final do ano de 2018, de acordo
com as Deliberações nº 10/99 e nº 03/13 – 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,  com especial  atenção  à Licença da
Vigilância Sanitária e ao Certificado de Conformidade às exigências de prevenção de
incêndio e emergências.

A instituição de ensino deverá:

a) atender ao contido na Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, em
relação às normas e  prazos ao solicitar  a  renovação do credenciamento  para  a
oferta da Educação Básica e a renovação do reconhecimento do curso;

b)  assegurar docentes  com  habilitação específica para  as
disciplinas de Biologia, Física e Química;

c) providenciar a  renovação do credenciamento,  considerando
que o prazo esgotar-se-á em 31/12/17.

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.

Maria das Graças Figueiredo Saad
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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