
PROCESSO N° 875/16 PROTOCOLO Nº 13.803.814-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 606/16            APROVADO EM 14/09/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  HUMBERTO  DE  ALENCAR  CASTELO
BRANCO – ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: PINHAIS

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Segurança do Trabalho - Eixo Tecnológico: Segurança, subsequente ao
Ensino Médio e alteração do Plano de Curso aprovado pelo  Parecer
CEE/CEB nº 1183/11, de 09/12/11.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI 

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1199/16 -
Sued/Seed, de  28/07/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE da Área Metropolitana Norte, em 09/10/15, do Colégio Estadual  Humberto de
Alencar Castelo Branco – Ensino  Fundamental,  Médio e Profissional, do município
de  Pinhais,  que  solicita  a  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Segurança  do  Trabalho –  Eixo  Tecnológico:  Segurança,  subsequente  ao  Ensino
Médio e alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 1183/11,
de 09/12/11.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Humberto  de  Alencar  Castelo  Branco –
Ensino  Fundamental,  Médio e Profissional,  localizado na Rua  Rio Piquiri,  nº  160,
Bairro Jardim Weisópolis, do município de Pinhais, mantido pelo Governo do Estado
do  Paraná,  foi credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial nº 5603/12, de 14/09/12, pelo prazo de cinco anos, a partir  de 11/10/12
até 11/10/17. 

O Curso Técnico em Segurança do Trabalho – Eixo Tecnológico:
Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  foi  autorizado  a
funcionar pela Resolução Secretarial nº  2388/10, de 26/05/10, e reconhecido pela
Resolução Secretarial nº  6111/11, de  29/12/11,  com base no Parecer CEE/CEB nº
1183/11, de 09/12/11, pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2009 até
o final do ano de 2013.
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A direção da instituição de ensino justifica, à fl. 315, o atraso no
envio do processo:

(…)  visando  regularizar  a  VIDA  LEGAL  DA  INSTITUIÇÃO, vem  mui
respeitosamente, justificar a morosidade para a entrega da documentação
elementar  configurada  no  rol  deste  Processo  de  Renovação  de
Reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Segurança  do  Trabalho  (…).
Obstante  de  nosso  desejo,  as  circunstâncias  encontradas  na conjuntura
relacionada  às  constantes  diligências  e  orientações  necessárias  à
adequação ao novo modelo do Plano de Curso, cujo rodízio de profissionais
do Setor de Educação Profissional – NREAMN oportunizou uma contínua
verificação para a melhoria da apresentação do documento,  bem como a
falta de um profissional único (…) para o acompanhamento documental na
Unidade  Educacional,  pois  o  procedimento  realizou-se  de  forma
colaborativa.  Ainda  e  principalmente  por  conta  das  dificuldades  em
apresentar  um projeto  de prevenção contra  incêndio  e  arquitetônico que
atenda às exigências do Corpo de Bombeiros, numa solicitação que esbarra
em  fatores  impeditivos (…).  (…)  somando  aos  problemas  das  falhas,
notórias, de acesso e utilização das ferramentas disponíveis na plataforma
do  SISTEC,  para  o  devido  procedimento  das  providências  quanto  ao
registro  “on-line”  no  Sistema  de  Informação  e  Supervisão  de  Educação
Profissional e Tecnológica para o referido Curso, conforme determinação da
mantenedora (…).

1.2 Plano de Curso

O Plano do Curso Técnico em  Segurança do Trabalho – Eixo
Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  subsequente  ao  Ensino  Médio  foi
aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEB nº  1183/11,  de  09/12/11.  Pelos Pareceres
CEE/CEMEP  nº  814/14,  de  05/11/14, nº  707/15,  de  10/12/15  e  nº  325/16,  de
17/05/16, ocorreram alterações na Carga Horária do Curso, Perfil  Profissional de
Conclusão  de  Curso,  Matriz  Curricular  e  adequação  ao  Eixo  Tecnológico:
Segurança.

Proposta de Alteração (fls. 306 e 307)

Dados Gerais do Curso

- Período de integralização: 

De: mínimo de 01 ano e seis meses e máximo de 05 anos

Para: mínimo de 3 (três) semestres letivos e no máximo 10 (dez)
semestres letivos
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Matriz Curricular (fl. 289)

Parecer CEE/CEB nº 1183/11, de 09/12/11 
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Matriz Curricular (fl. 293)
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Avaliação Interna (fl. 354)
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Consta, à fl. 313, informação sobre a evasão escolar no curso:

O Curso  Técnico  em Segurança  do  Trabalho  enfrenta  como  os  demais
Cursos  do  noturno  a  realidade  da  EVASÃO  ESCOLAR.  Quando  fora
conversado com os Alunos,  estes na sua grande maioria,  afirmaram que
acabam  tendo  que  desistir  e  abandonar  o  Curso  por  causa  da
incompatibilidade de horário entre as aulas e o trabalho que possuem. Este
problema surge apenas para Alunos que trabalham em empresas distantes
ou que estão instaladas em outros Municípios. Outro item que fora relatado
por eles é que muitos ficaram por muito tempo demasiado sem estudar ou
são advindos do EJA, por isso afirmam que sentem muita dificuldade para
acompanhar  os  conteúdos  apresentados  nas  disciplinas  das  matérias,
essencialmente Técnicas, bem como na execução das atividades propostas
no Curso.

A  Direção  Escolar,  juntamente  com  a  Coordenação  do  Curso  (…),
preocupada com os índices de desistências no referido curso, organizou um
procedimento  Pedagógico  objetivando  o  atendimento  para  Alunos  com
dificuldades de  acompanhamento,  regularmente  matriculados, através  de
revisões  inicialmente propostas para o período que antecedia às aulas de
revisão,  como forma de reforço,  apoio,  estímulo e incentivo.  No entanto,
como a realidade do Aluno trabalhador exige uma rotina voltada ao ofício
laboral, não havendo tempo possível a ser dispensado para a frequência em
momentos extracurriculares. Outra medida encaminhada pela Equipe foi o
atendimento, nas horas-atividades, oportunizando aos Alunos com maiores
dificuldades as orientações e esclarecimentos pertinentes ao Currículo.

Estas iniciativas foram às estratégias desenvolvidas como procedimentos
Pedagógicos para reverter à EVASÃO ESCOLAR através do abandono e
desistência  do  Curso  Profissionalizante  e  que  se  somam  às  demais
iniciativas  descritas  nas  Atividades  articuladas  com  o  Setor  Produtivo,
visando à reversão do quadro exposto.

1.3 Comissão de Verificação (fl. 295)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
401/15, de 13/10/15, do NRE da Área Metropolitana Norte, integrada pelos técnicos
pedagógicos:  Cristiane da Cruz,  licenciada em Matemática;  Marilda Desplanches
Costa, licenciada em Ciências/habilitação em Biologia;  Alessandro da Silva Leite,
licenciado em Letras; e como perita  Geni de Fátima Portela Radoll, graduada em
Engenharia Sanitarista e Ambiental, Engenharia de Segurança do Trabalho, Mestra
em Engenharia Civil, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho,
após  verificação  in  loco  na  instituição  de  ensino, manifesta  parecer  favorável  à
renovação do reconhecimento do curso e informa no relatório circunstanciado:

A instituição conta com 2 Laboratórios de Informática (com 49 m² cada)
sendo o primeiro com 20 computadores do Paraná Digital (…). O segundo
com 19 computadores  (…).  A instituição possui um laboratório (74,30 m²)
para  as  atividades  desenvolvidas  nas  disciplinas  de  Ciências,  Física,
Química, Biologia e para as atividades específicas desenvolvidas no Curso
Técnico em Segurança do Trabalho. O ambiente possui mobiliário, materiais
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permanentes  e  de  consumo  necessários  ao  atendimento  da  Proposta
Pedagógica  Curricular  e  Plano  de  Curso.  (…)  Biblioteca  –  A instituição
possui um médio  espaço  físico  (70,50  m²),  arejado  com boa iluminação
natural  e  artificial  (...)  contendo  um  bom  acervo  bibliográfico,  e
aproximadamente  200  títulos específicos  ao curso  técnico,  os  quais  são
atualizados pelo  Programa Brasil  Profissionalizado e em boas condições
para desenvolver o trabalho de acordo com o Plano de Curso. (...)

A escola  conta  com quadra  poliesportiva  coberta  e  quadra  poliesportiva
aberta (…). No bloco próximo ao portão de entrada existe adaptação com
rampa de acesso e em quatro salas de aula e corredor existem declives
chanfrados nas portas,  saída de emergência  e um banheiro  adaptado a
pessoas com necessidades especiais. (...)

(…) com o Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico, firmado entre o
Corpo  de  Bombeiros  e  o  Governo  do  Estado  do  Paraná,  a  instituição
aguarda a adequação de sua  edificação  escolar.  Como o referido  plano
encontra-se em sua fase inicial, a instituição ainda não possui o Atestado de
Conformidade,  mas  já  está  vinculada  ao  Programa  de  Defesa  Civil  na
Escola (Brigada Escolar)  com ações previstas em calendário escolar e já
recebeu  extintores,  luzes  de  emergência  e  placas  de  sinalização.  A
instituição apresentou também o Laudo da Inspeção Sanitária, expedido em
08 de julho de 2015 por (…) responsável pelo Setor Sanitarista de Vigilância
Sanitária  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  da  Prefeitura  Municipal  de
Pinhais, com vigência até 08/07/16. 

(…) Termos de Convênio para concessão de Estágio Obrigatório com as
seguintes instituições:

• Secretaria Municipal do Meio Ambiente do município de Pinhais (…);
• A Caçamba Pinhais Ltda. ME (…);
• Sinademp Sinalização Viária Ltda. ME (…).

O Laboratório  de Segurança  do  Trabalho tem suas instalações divididas
com os laboratórios de química, física e biologia, contemplando uma área
total de 76,00 m², localizado no edifício denominado Prédio I. As instalações
no referido espaço são compostas por uma bancada (…) pias (…). Materiais
e  equipamentos  (…)  Termômetro  de  Globos  Digitais,  Boneca  de
Reanimação Cardio - Respiratória para prática de primeiros socorros (…)
Com relação aos equipamentos e proteção individuais – EPI, utilizados para
práticas  e  demostrações  nas  disciplinas  das  áreas  de  conhecimento  de
Saúde e Segurança do Trabalho, segue: Capacete de Segurança Meia -
Aba, Óculos de segurança contra impacto, óculos de segurança panorâmico
(ampla visão) (…).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Norte, em 25/11/15, 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. 318).
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1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 349)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1531/16, de 25/07/16, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 344)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
108/16, de 03/06/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Curso
Técnico em Segurança do Trabalho - Eixo Tecnológico: Segurança, subsequente ao
Ensino Médio e alteração do Plano de Curso  aprovado pelo  Parecer CEE/CEB nº
1183/11, de 09/12/11, quanto ao período de integralização.

Considerando as informações  da  Comissão  de  Verificação,
constata-se que a instituição de ensino apresenta  recursos físicos, tecnológicos e
materiais pedagógicos condizentes com a Proposta Pedagógica e o Plano de Curso,
conforme estabelecem as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

Quanto  aos recursos  humanos, os docentes  das disciplinas  de
Prevenção a Sinistros com Fogo  e Prevenção e Controle de Riscos e Perdas não
possuem habilitação específica para as disciplinas indicadas, estando em desacordo
com o inciso III, artigo 47, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR e  com o inciso XIII,
artigo 45, da Deliberação 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. O Laudo da Vigilância Sanitária vigente até 08/07/16, expirou com o
processo em trâmite. 

Ressalta-se  que com base na atualização  curricular  do Curso
Técnico  em  Segurança  do  Trabalho:  Eixo  Tecnológico:  Segurança,  o Parecer
CEE/CEMEP nº  325/16, de 17/05/16, aprovou  as  alterações na  Carga  Horária  do
Curso, na Matriz Curricular e  no Perfil  Profissional  de Conclusão do Curso, para
implantação gradativa a partir do segundo semestre do ano de 2016.

A direção da instituição de ensino justifica que o atraso no envio
do  processo ocorreu  pelas constantes  diligências  e  orientações  necessárias  à
adequação ao novo modelo do Plano de Curso; pela falta de um único profissional
para o acompanhamento dos documentos na instituição de ensino; pela dificuldade
em apresentar o projeto de prevenção contra incêndio e arquitetônico às exigências
do Corpo de Bombeiros; e da dificuldade de acesso e utilização das ferramentas 
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disponíveis  na plataforma do  Sistema de Informação e Supervisão de Educação
Profissional e Tecnológica (Sistec). 

O prazo  do credenciamento para a oferta da Educação  Básica
esgotar-se-á  em  11/10/17, 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.

Foi  apensado ao processo,  à  fl.  354,  o  quadro  de alunos da
avaliação interna.

II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a)  à  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Segurança  do  Trabalho –  Eixo  Tecnológico:  Segurança,  subsequente  ao  Ensino
Médio, regime de matrícula semestral, carga horária de 1250 horas, mais 167 horas
de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 1417 horas, 40 vagas por turma,
período mínimo de integralização do curso de 01 ano e seis meses, presencial, do
Colégio  Estadual  Humberto  de  Alencar  Castelo  Branco –  Ensino  Fundamental,
Médio e Profissional, do município de Pinhais, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2014 até o final do ano
de 2018, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR;

b) às alterações no Plano de Curso de acordo com o descrito
neste Parecer.

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 ao Certificado de
Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências e à Licença
da Vigilância Sanitária.

Recomenda-se à mantenedora que a formação pedagógica dos
docentes que não possuem licenciatura seja ação a ser implementada. 

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;
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b) tomar as devidas providências quanto ao registro on-line no
Sistema  de  Informação  e  Supervisão  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica
(Sistec);

c)  assegurar docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Prevenção a Sinistros com Fogo e Prevenção e Controle de Riscos e
Perdas;

d) providenciar a renovação do credenciamento para a oferta da
Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 11/10/17.

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.

Linda Mary Inacio De Bortoli 
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, 14 de setembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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