
PROCESSO N° 821/16                                  PROTOCOLO Nº 14.082.253-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 545/16           APROVADO EM 16/08/16

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

INTERESSADO:  CENTRO   ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL
AGRÍCOLA FERNANDO COSTA 

MUNICÍPIO: SANTA MARIANA

ASSUNTO:  Pedido de renovação do credenciamento da instituição de ensino para
oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de
renovação do reconhecimento do Curso Técnico em Agropecuária  –
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais, subsequente ao Ensino Médio e
de alteração do Plano do Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº
875/14, de 01/12/14.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

                 
I – RELATÓRIO

 1. Histórico

A Secretaria  de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1110/16-
SUED/SEED, de 12/07/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado em
13/05/16,  no  NRE  de  Cornélio  Procópio,  de  interesse  do  Centro  Estadual  de
Educação Profissional  Agrícola Fernando Costa, do município de Santa Mariana,
pelo  qual  solicita  a  renovação  do  credenciamento  da  instituição  de  ensino  para
oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a renovação do
reconhecimento do Curso Técnico em Agropecuária – Eixo Tecnológico: Recursos
Naturais, subsequente ao Ensino Médio e a alteração do Plano do Curso aprovado
pelo Parecer CEE/CEMEP nº 875/14, de 01/12/14.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Fernando
Costa,  localizado na  BR 369,  KM 68,  Bairro Laranjinha,  do município  de Santa
Mariana,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná, obteve  a  renovação  do
credenciamento para oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio pela Resolução Secretarial  nº  3199/13,  de 22/07/13,com base no Parecer
CEE/CEMEP nº 212/13, de 12/06/13, pelo prazo de 05 anos, a partir do início de
2012 até o final do ano de 2016.
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O Curso Técnico em Agropecuária – Eixo Tecnológico: Recursos
Naturais, subsequente ao Ensino Médio, obteve a autorização para funcionamento
pela Resolução Secretarial nº 561/06, de 01/03/06. Foi reconhecido pela Resolução
Secretarial  nº  89/07,  de  15/01/07.  Obteve  a  renovação  do  reconhecimento  pela
Resolução Secretarial nº 6664/14, de 18/12/14,  com base no Parecer CEE/CEMEP
nº 875/14, de 01/12/14, pelo prazo de cinco anos, a partir de 15/01/12 até 15/01/17.

 Cursos Autorizados e Reconhecidos (fl. 445)

 Relatório de Avaliação interna da Instituição (fls. 430 a 432)
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1.2 Plano de Curso

O Curso Técnico em Agropecuária – Eixo Tecnológico: Recursos
Naturais, subsequente ao Ensino Médio foi aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº
875/14, de 01/12/14.

Proposta de Alteração:

Período de Integralização:

De: mínimo de um ano e seis meses e máximo de cinco  
 anos

Para: mínimo de três semestres letivos e máximo de dez  
 semestres letivos
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Matriz Curricular (fl. 409)
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Matriz Curricular (fl. 410)
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1.3 Comissão de Verificação (fl. 377)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
85/16,  de  18/05/16,  do  NRE  de  Cornélio  Procópio,  integrada  pelos  técnicos
pedagógicos: Áurea Rodrigues Ramalho, licenciada em Pedagogia; Tânia Aparecida
dos  Reis  Closs,  bacharel  em  Ciências  Contábeis;  Viviane  Pelissari  Guedes,
licenciada em Pedagogia e como perita Mariza Fordellone Rosa Cruz, bacharel em
Medicina Veterinária, após análise documental e verificação, in loco,  informa:

(…) O Centro Estadual de Educação Profissional Fernando Costa conta com
estrutura física em condições de uso, permitindo a realização das atividades
inerentes  ao  curso  em  questão.  Dispõe  de  dependências  específicas  e
materiais  disponíveis  para  o  desenvolvimento  das  atividades  curriculares,
como: laboratório de Física, Química, Biologia e Agroindústria; oficina, horta,
viveiro de mudas nativas e setores de Avicultura, Caprinocultura, Cunicultura,
Cotonicultura, Bovinocultura e Suinocultura. 
(…)  Em  relação  à  acessibilidade  para  educandos  com  deficiência,  foram
construídas rampas e adquiridos bebedouros.
(…) São desenvolvidos projetos de Cunicultura,  Caprinocultura,  Avicultura,
Bovinicultura, Suinocultura, Olericultura Orgânica, apresentando um aumento
considerável na produção e qualidade das hortaliças. Existe uma coleção de
variedades de café em parceria com o IAPAR e  04 variedades de banana em
sistema agroecológico e agroindústria como o processo de transformação da
produção da horta. 
(…) A biblioteca possui acervo bibliográfico específico para o curso. 
(…) Foram adquiridos mais títulos para as disciplinas específicas do curso,
diversos equipamentos destinados ao beneficiamento e produção de laticínios
e derivados de carne, equipamentos para os laboratórios básicos de Química,
Física, Biologia e Informática.
(…)  Possui,  ainda,  as  áreas  experimentais  que  são  utilizadas  para
desenvolver pequenos projetos referentes às disciplinas de Solo, Horticultura,
Produção Vegetal e Infraestrutura Rural.
(…)  Dispõe  de  laboratório  de  Informática  adquirido  pelo  Programa  Brasil
Profissionalizado, em 2013, mas ainda não está sendo utilizado por falta de
internet com melhor capacidade (ADSL).
(…) Mantém convênios e cooperação técnica com: Usina de Açúcar e Álcool
Bandeirantes; ALF Parmejante e Cia Ltda.; V.A.B. Eto e Cia Ltda. (Cachaça
Bassi); Incovet Indústria e Comércio de Produtos Veterinários Ltda.; Vinícola
La Domi do Brasil Ltda.; Sítio Pantanal.
(…)  O corpo  docente  apresenta  habilitação  específica  de  acordo  com as
disciplinas indicadas.
(…) Para combater a evasão a instituição de ensino elaborou um Plano de
Ação, tendo como objetivo reduzir os índices de evasão escolar; garantir a
permanência dos alunos no contexto escolar; acompanhar sistematicamente
a assiduidade dos alunos; estimular os pais ou responsáveis pelos alunos a
acompanharem, em parceria com a escola, o rendimento escolar, bem como,
fortalecer os vínculos dos alunos e da família com a escola. O Plano 
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apresentado visa  garantir  o  acesso  e  permanência  dos alunos e resgatar
aqueles que apresentam frequência irregular. Para fins de monitoramento, a
equipe   pedagógica  se  comprometeu  a  acompanhar  sistematicamente a
frequência dos alunos, comunicar formalmente a necessidade e importância
de estudos formais, oferecer apoio aos alunos internos, acionar a Vara da
Infância e da Juventude e Conselho Tutelar, se necessário.
(…) Em relação ao Corpo de Bombeiros a instituição de ensino apresentou
Certificado de Conformidade nº 062, com validade até 20/03/16. No momento
está  aguardando  novas  instruções  para  renovar  o  certificado.  A  Licença
Sanitária apresenta validade até 31/08/16.

 O Termo de Responsabilidade exarado pelo NRE de Cornélio
Procópio, de 23/05/16, 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. 441).

1.4 Pareceres CEF/Seed  (fls. 456 e 458)

 A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,   pelos  Pareceres  nº
1397/16  e  1398/16–CEF/Seed,  manifesta-se  favorável  à  renovação  do
credenciamento da instituição de ensino e à renovação do reconhecimento do curso.

 1.5 Parecer DET/Seed (fl. 445)

 A Secretaria de Estado da Educação,  pelo Parecer nº 143/16–
DET/Seed, encaminha o processo ao CEE/PR para a renovação do credenciamento
da instituição de ensino e  renovação do reconhecimento do curso.
 
 

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  renovação  do  credenciamento  da
instituição de ensino para oferta de cursos da Educação Profissional  Técnica de
Nível Médio, de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em Agropecuária –
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais, subsequente ao Ensino Médio e de alteração
do Plano do Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 875/14, de 01/12/14.

O Certificado de Conformidade nº 062, do Corpo de Bombeiros
expirou em 20/03/16, já com o processo em trâmite.  A Licença Sanitária apresenta
validade até 31/08/16.
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De  acordo  com  a  Comissão  de  Verificação,  a  instituição  de
ensino dispõe de recursos físicos, materiais e humanos em consonância com as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR.

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto somos favoráveis:

a)  à  renovação  do  credenciamento  do  Centro  Estadual  de
Educação Profissional Agrícola Fernando Costa, município de Santa Mariana, para a
oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, pelo prazo de
dez anos, a partir do início do ano de 2017 até o final do ano de 2026;

b)  à  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Agropecuária – Eixo Tecnológico: Recursos Naturais, subsequente ao Ensino Médio
regime de  matrícula  semestral,  carga horária  de  1500 horas,  mais  67  horas  de
Estágio Profissional  Supervisionado,  totalizando 1567 horas,  período mínimo  de
integralização do curso de um ano e seis meses, presencial, do Centro de Educação
Profissional  Agrícola  Fernando Costa,  município  de Santa Mariana,  mantido pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de cinco anos, a partir de 15/01/17 até
15/01/22, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR;

c) 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  necessárias  para  o  funcionamento  da
instituição de ensino e o desenvolvimento das atividades escolares, com especial
atenção à obtenção do laudo do Corpo de Bombeiros e da Licença Sanitária.

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,    quando   da   solicitação   da
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renovação de credenciamento  da instituição de ensino  para oferta  de cursos da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e da renovação de reconhecimento
do curso.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a  expedição  dos  atos  de  renovação  de  credenciamento  e  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

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

                            
   Curitiba, 16 de agosto de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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