
PROCESSO N° 194/16 PROTOCOLO Nº 13.407.197-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 549/16           APROVADO EM 16/08/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  PROFESSOR  JOAQUIM  ADREGA  DE
MOURA – ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, PROFISSIONAL E
NORMAL

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO CLARO

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: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria  de  Estado da Educação,  pelo  ofício  nº  122/16  -
Sued/Seed, de  04/02/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Jacarezinho, em 11/11/14, do Colégio Estadual Professor Joaquim Adrega
de Moura – Ensino Fundamental,  Médio,  Profissional  e Normal,  do município de
Ribeirão Claro, 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  Professor  Joaquim  Adrega  de  Moura  –
Ensino  Fundamental,  Médio,  Profissional  e  Normal,  localizado  na  Rua  Coronel
Emilio  Gomes,  nº  1449,  Centro,  do município  de  Ribeirão  Claro,  mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, foi credenciado para  a oferta da Educação Básica
pela Resolução Secretarial nº 350/14, de 21/01/14, pelo prazo de cinco anos, de
24/02/14 até 24/02/19.

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  1934/07,  de  20/04/07  e
reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº  4504/09,  de  28/12/09,  com  base  no
Parecer CEE/CEB nº 632/09, de 09/12/09, pelo prazo de cinco anos, de 28/12/09 até
28/12/14. 
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Pela Resolução Secretarial nº 688/16, de 26/02/16, publicada em
01/03/16, a nomenclatura da instituição de ensino foi adequada de: Colégio Estadual
Professor Joaquim Adrega de Moura – Ensino Médio, Profissional e Normal para:
Colégio  Estadual  Professor  Joaquim  Adrega  de  Moura  –  Ensino  Fundamental,
Médio, Profissional e Normal.

A direção da instituição de ensino justifica, às fls. 343  e 347, o
atraso no envio do processo e à ausência do Laudo da Vigilância Sanitária:

Tem a finalidade de informar que o Colégio Estadual  Professor  Joaquim
Adrega  de  Moura  –  EMPN,  mandou  o  pedido  de  renovação  do
reconhecimento  do  curso  de  Formação  de  Docentes  ED.INF.ANOS,
protocolado  em  04  de  novembro  de  2014,  sendo  seu  vencimento  em
28/12/2014, pois ao verificar o seu vencimento foi verificado a data da Res.
4504/09,  em DOE, com data de 05/02/2015, por isso com um pouco de
atrasado (sic) (fl. 343).

(…) o motivo de não constar  ainda o laudo da Vigilância  Sanitária,  pois
conforme cópia em anexo do relatório Técnico de Inspeção datado de 27 de
agosto de 2012 não possui projeto aprovado. A partir de 2013 foram feitas
melhorias no prédio escolar, com adequações de ambientes existentes. (…)
Foi solicitado novamente junto ao chefe do Setor de Fiscalização Sanitária a
inspeção para posterior liberação. Diante do exposto, estamos aguardando
a visita solicitada (fl. 347).
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1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 361)

Parecer CEE/CEB nº 516/09, de 01/12/09
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Matriz Curricular (fl. 376)

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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Avaliação Interna (fl. 344) 

Consta no relatório circunstanciado, à fl. 326, a informação que:

(...)  o  maior  índice  de  desistência  aconteceu  na  primeira  série,  onde  a
clientela é um tanto imatura e desmotivada. Um dos motivos da evasão,
alegados pelos pais, é a necessidade de trabalhar e também a gravidez
precoce.  Para enfrentar  essa atuação o colégio  propôs uma intervenção
conjunta entre direção, equipe pedagógica, professores, alunos e as demais
instâncias colegiadas, visando o regresso dos alunos e a melhoria do ensino
para torná-los mais atraente. (…)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 321)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
144/15, de 17/11/15, do NRE de Jacarezinho, integrada pelos técnicos pedagógicos:
Cleusa  Fernandes,  licenciada  em  História;  Tereza  Cristina  Marçal  de  Souza,
licenciada  em  Pedagogia;  Maria  Flauzina  Juvêncio,  licenciada  em  Letras  e  em
Pedagogia;  Tereza  Cristina  Marçal  de  Souza,  licenciada  em Pedagogia;  e  como
perita Ieda Maria dos Santos, 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:

O Colégio (…) possui estrutura física ampla e em perfeitas condições de
conservação.  A estrutura  é  composta  por  10  (dez)  salas  de  aula  (…)
biblioteca  (…)  laboratório  de  informática;  01  (um)  de  química,  física  e
biologia; 01 (uma) quadra poliesportiva coberta (…). A instituição apresenta
biblioteca  com  acervo  catalogado  contendo  livros  literários,  poesia,
formação de docentes (…). Materiais Pedagógicos (brinquedoteca; Kit (mat.
dourado, quebra cabeça etc). 
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Melhorias na estrutura física: O Colégio recebeu melhorias nos banheiros,
na  sala  dos  professores,  pequenos  reparos  hidráulicos,  pintura,  (…)
recebimento  de  02  computadores  amarelos  (…)  aumento  do  acervo
bibliográfico e a introdução da biblioteca cidadã.

Constam no relatório circunstanciado complementar, às fls. 340 a
342, as seguintes informações:

(…)  a instituição  participa  da  Brigada  Escolar  e  apresenta  o  nome dos
servidores  capacitados  para  garantir  a  implementação  do  Plano  de
Abandono na Escola. (…) possui certificado de conformidade de nº 29 e
está em conformidade com o Decreto 4.837 de 04 de junho de 2012. A
instituição  de  Ensino  não  possui  laudo  aprovado  pela  vigilância,  em
justificativa  apresentada pela  gestora,  à  fl.  347,  a  instituição  passou por
algumas melhorias, tais como: reforma no banheiro feminino e masculino
dos professores e a retirada do sanitário que ficava ao lado da cantina. Após
adequações, a gestora aguarda uma nova inspeção para que o laudo seja
liberado. (…)

A Instituição  de  Ensino  possui  convênio  com a  Secretaria  Municipal  de
Educação do Município de Ribeirão Claro,  para realização da Prática de
Estágio Supervisionado do Curso de Formação de Docentes. Os alunos no
curso, realizam a prática, nas seguintes escolas de ensino fundamental e
educação infantil: Escola Municipal Correia Defreitas, Escola Municipal José
Gavioli, Escola Municipal Zuleica David Chammas Cassar (…).

O Termo de Responsabilidade emitido pela  Assistente Técnica
do NRE de  Jacarezinho,  em 19/11/15, 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. 334).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 365)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
96/16, de 01/02/16, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 362)

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº 21/16,
de 15/01/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

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.

MK 6



PROCESSO N° 194/16

O processo foi  convertido em diligência à Seed, em  16/05/16,
para esclarecimentos sobre as Matrizes Curriculares utilizadas no curso e retornou a
este Conselho  em 16/06/16,  pelo ofício nº  975/16 – Sued/Seed, de  16/06/16, com
atendimento ao solicitado.

Considerando  as informações da  Comissão  de  Verificação,  a
instituição  de  ensino  dispõe  de  recursos  humanos, recursos  físicos,  materiais
pedagógicos  e tecnológicos em consonância com as Deliberações  nº 10/99  e nº
03/13 – CEE/PR. 

A instituição  de  ensino  está  vinculada  ao Programa  Brigadas
Escolares - Defesa Civil na Escola  e possui o  Certificado de Conformidade  nº 29,
expedido  em 09/12/14,  válido por  um ano,  o  qual expirou  com o  processo  em
trâmite.  Não possui  a Licença da Vigilância atualizada, pois passou por reformas e
está no aguardo de nova inspeção para obtenção do referido documento.

Em virtude da situação apontada pela Comissão de Verificação,
com relação  à 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.

O Ato  Administrativo  nº 141/15,  emitido pela Chefia da NRE de
Jacarezinho em 16/11/15, autorizou a Assistente da Chefia assinar os documentos
oficiais (fl. 336). 

O atraso  no  envio  do  processo  ocorreu  por  equívoco  na
interpretação  na  data  de  vencimento  do  ato  autorizatório,  estando  em
desconformidade com o artigo 48, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Foi apensada ao processo, à fl. 376, a Matriz Curricular.

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  Professor  Joaquim  Adrega  de  Moura  –  Ensino  Fundamental,
Médio, Profissional e Normal, do município de Ribeirão Claro, mantido pelo Governo
do Estado do Paraná, pelo prazo de três anos, de 28/12/14 até 28/12/17, 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.
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A instituição de ensino deverá 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.

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.

                 Clemencia Maria Ferreira Ribas
          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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