
PROCESSO N° 888/16  PROTOCOLO Nº 13.582.721-5 

PARECER CEE/CEMEP Nº 599/16            APROVADO EM 12/09/16 

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL OLAVO BILAC – ENSINO            
FUNDAMENTAL, MÉDIO, PROFISSIONAL E NORMAL

MUNICÍPIO: IBIPORÃ

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

RELATORA: MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO

I – RELATÓRIO

1.  Histórico

 A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1229/16 - Sued/Seed, de  05/08/16, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado  no  NRE  de  Londrina,  em  16/04/15,  de  interesse  do  Colégio
Estadual Olavo Bilac – Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal, do
município de  Ibiporã, que  solicita  a renovação do reconhecimento do Curso
Técnico em Meio Ambiente – Eixo Tecnológico:  Ambiente e Saúde,  integrado
ao Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino
                         

O  Colégio  Estadual  Olavo  Bilac  –  Ensino  Fundamental,
Médio, Profissional  e Normal,  localizado na Av.  dos Estudantes,  nº 777,  do
município de Ibiporã, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, obteve o
credenciamento para ofertar a Educação Básica, pela Resolução Secretarial nº
5274/13, de 18/11/13, pelo prazo de cinco anos, a partir da data de publicação
em DOE, de 17/12/13 a 17/12/18.

O Curso Técnico em  Meio Ambiente –  Área Profissional:
Meio Ambiente, integrado ao Ensino Médio, obteve o reconhecimento do curso,
pela  Resolução Secretarial  nº  2855/09,  de  26/08/09,  com base  no  Parecer
CEE/CEB nº 311/09, de 12/08/09,  pelo prazo de cinco anos, a partir do início
do ano de 2007 até o final do ano de 2011.  O Plano do Curso  foi adequado
pelo Parecer  CEE/CEB nº 654/09, de 10/12/09  (Eixo Tecnológico: Ambiente,
Saúde e Segurança). A Matriz Curricular foi alterada pelo Parecer CEE/CEB nº
140/11, de 02/03/11 e pelo Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, de 05/11/14. Pelo
Parecer  CEE/CEMEP  nº  707/15,  de  10/12/15 foi  adequado ao  Eixo
Tecnológico: Ambiente e Saúde. 
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A direção justificou o atraso na solicitação de renovação do
reconhecimento do curso (fl. 339):

Esclarecemos que o processo... foi encaminhado ao Setor de Estrutura
e  Funcionamento  do  Núcleo  Regional  de  Educação  de  Londrina,
observando a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino, que vigorava
até a data de 26/08/14,  de acordo com a Resolução nº 2855/2009.
Sendo  assim,  observamos  equívoco  de  entendimento  por  parte  do
nosso estabelecimento de ensino, quanto ao que concerne a data de
entrada  do  processo  de  renovação  de  reconhecimento  do  referido
curso.

1.2 Plano de Curso

O  Plano  do Curso  Técnico  em  Meio  Ambiente  –  Eixo
Tecnológico: Ambiente e Saúde, integrado ao Ensino Médio foi aprovado pelo
Parecer CEE/CEB nº 311/09, de 12/08/09.
         

Matriz Curricular (fl.340)
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Matriz Curricular (fl. 282)

Aprovada pelo Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, de 
05/11/14, para implantação a partir do início do ano de 2015.
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Avaliação Interna do Curso (fl. 301)

Nos  anos  letivos  de  2012  a  2015  não  houve  oferta  de
turmas iniciais, em função da ausência de demanda.

 1.3 Comissão de Verificação (fl. 283)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº  332/15, de  07/12/15, do NRE de  Londrina, integrada pelos
técnicos pedagógicos: Maria Isabel Felix, licenciada em História; Nilva Oliveira
da Luz,  licenciada em Ciências; Isabelle K. M. de Castilho e Melo, licenciada
em Educação Artística;  e como perito Marcos Waldemir Buche,  licenciado e
mestre em Geografia (Área de Concentração: Análise Regional e Ambiental),
após  verificação  in  loco,  emitiu  laudo  técnico  favorável  à renovação  do
reconhecimento do curso e informou:

(…) biblioteca... acervo atualizado, diversificado e com quantidades 
necessárias para o atendimento da demanda.
(…) laboratório de Matemática... laboratório de Biologia e Meio 
Ambiente... laboratório de Química e Física...
(…) laboratório de Informática...  todos os computadores são ligados 
em rede... softwares e materiais disponíveis adequados ao curso 
proposto...
(…) possui estrutura de acessibilidade com rampas de acesso, portas 
adequadas, sanitários adaptados...
(…) conta com professores habilitados conforme legislação vigente...
(...) termos de convênio com... Serviço Autônomo Municipal de Água e 
Esgoto de Ibiporã – SAMAE... Uirapuru Indústria e Comércio de 
Impermeabilizantes Ltda... CONFEPAR – Agro Industrial Cooperativa 
Central...
(…) possui Brigada Escolar...
(…) Licença Sanitária...  expedida em 13/08/15, com validade de um
ano.
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(…) O Curso … teve início em 2006, gerando grande interesse para o
município  de comunidade escolar.  Com o passar dos anos a oferta
saturou o mercado...  Sempre atentos e mantendo articulação com o
setor  produtivo,  a  coordenação  do  curso  e  equipe  pedagógica  têm
dado  atenção  especial  às  matrículas  iniciais,  assim  como às
desistências dos alunos.  Para  solucionar  esse  desafio,  entram  em
contato com os estudantes via telefone, e-mail... (fl.302).

O Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo  NRE  de
Londrina,  em  10/12/15,  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. 310).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 335)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer nº 1606/16, de 29/07/16, manifesta-se favoravelmente à renovação do
reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 330)

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
152/16,  de  13/07/16,  encaminha  ao  CEE/PR o  processo  de  renovação  do
reconhecimento do curso.

2. Mérito

Trata-se  do pedido de renovação do reconhecimento  do
Curso  Técnico  em  Meio  Ambiente  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,
integrado 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.

A  instituição  de  ensino  está  vinculada  ao  Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o
Certificado de Conformidade.  Vigilância Sanitária  com vigência até 13/08/16,
tendo expirado com o processo em trâmite.

O atraso na solicitação de renovação do reconhecimento
do curso ocorreu devido a um equívoco referente a data de término do ato.
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II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Meio  Ambiente  –  Eixo  Tecnológico:
Ambiente  e  Saúde,  integrado ao Ensino Médio,  regime de matrícula  anual,
carga  horária  de  3.333  horas,  mais  100  horas  de  Estágio  Profissional
Supervisionado, totalizando 3.433 horas,  período mínimo de integralização do
curso de 04 anos, 35 vagas por turma, presencial, do Colégio Estadual Olavo
Bilac  – Ensino Fundamental,  Médio, Profissional  e Normal,  do município de
Ibiporã, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, a partir do início do ano
de 2012, excepcionalmente até o final do ano de 2017.

Adverte-se  a  mantenedora  e  o  Colégio  Estadual  Olavo
Bilac – Ensino  Fundamental,  Médio,  Profissional  e  Normal do  município  de
Ibiporã, que devem observar o cumprimento das Deliberações do CEE/PR que
normatizam o Sistema de Ensino do Paraná.

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 destaque para  a
atualização do Laudo da Vigilância Sanitária e para a obtenção do Certificado
de Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências.

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) 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;

c)  reavaliar a  oferta  do  curso,  considerando  a  baixa
demanda  de  alunos  demonstrada  no  relatório  de  autoavaliação,  caso
mantenha-se o atual quadro.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato de renovação do reconhecimento do curso;
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b) o processo à instituição de ensino para constituir acervo
e fonte de informação.
 

É o Parecer.

Maria Luiza Xavier Cordeiro
   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, 12 de setembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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