
PROCESSO N° 1038/16           PROTOCOLO Nº 13.847.989-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 666/16                      APROVADO EM 19/10/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  VICTOR  BUSSMANN  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E NORMAL

MUNICÍPIO: CAMPO DO TENENTE

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

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1512/16  -
Sued/Seed, de  22/09/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE da Área Metropolitana Sul, em 16/11/15, do Colégio Estadual Victor Bussmann
–  Ensino  Fundamental,  Médio  e  Normal,  município  de  Campo  do  Tenente,  que
solicita o 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  Victor  Bussmann  –  Ensino  Fundamental,
Médio e Normal, localizado na Rua Maria Clara Brandão Tesserolli, nº 98, Centro, do
município de  Campo do Tenente, mantido  pelo Governo do Estado do Paraná, foi
credenciado para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
6745/12, de 09/11/12, pelo prazo de cinco anos, de 27/11/12 até 27/11/17.

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  7106/12,  de  26/11/12,  pelo
prazo de três anos, a partir do início do ano de 2013 até o final do ano de 2015.

A direção da instituição de ensino justifica, à fl. 470, o atraso no
envio do processo: 

(…) Justifico que houve falhas de todas as pessoas responsáveis,  sendo
que este processo deveria ter sido encaminhado a partir de junho de 2015,
período  que  estava  voltando  do  PDE.  Durante  o  percorrer  do  ano,  fui
verificar a vida legal da escola, e então identifiquei a data de vencimento do 
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reconhecimento, o prazo dos 180 dias já estavam praticamente vencidos,
sendo então  encaminhadas  somente  em  novembro  de  2015.  As  falhas
ocorreram,  sabendo  que  cabe  a  direção  estar  atenta  aos  prazos,
comprometendo-se em não deixar acontecer mais,  e também orientar as
outras pessoas que participam deste processo para uma atenção maior a
vida legal do Estabelecimento de Ensino.

1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 475)
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Matriz Curricular (fl. 448)

Parecer  CEE/CEMEP nº 948/14, 04/12/14, que alterou a Matriz
Curricular do Curso  de Formação de Docentes da Educação Infantil  e dos anos
iniciais  do  Ensino  Fundamental,  em  nível  médio,  na  modalidade  Normal,  com
implantação simultânea, a partir do início do ano de 2015.
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Avaliação Interna (fl. 462) 

1.3 Comissão de Verificação (fl. 449)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
294/16, de 23/06/16, do NRE  da Área Metropolitana Sul, integrada pelas técnicas
pedagógicas: Maria Cristina Dias Bittencourt, licenciada em Letras; Alexandra Silva,
bacharel  em  Administração;  Rosana  Maria  Boza,  licenciada  em  Secretariado
Executivo; e como perita Eliane Lúcia Zanela Cortes, licenciada em Pedagogia, após
verificação  in  loco  na  instituição  de  ensino, manifesta  parecer  favorável  ao
reconhecimento do curso e informa no relatório circunstanciado:

Indicação  de  melhorias  (…): Ampliação  do  Acervo  Bibliográfico;
Construção  de  rampa  de  acesso  e  entrada  do  colégio;  Fechamento  da
quadra poliesportiva;  Ampliação  do Proinfo  com dezenove computadores
(…). Laboratório de Biologia, Ciências, Física e Química: Ambiente com
48,00 m² com bancada, armário, materiais e equipamentos pias e balções.
Laboratório  de  Informática:  Ambiente  com  48,00  m²,  composto  por
dezenove  computadores  (…).  Biblioteca:  Ambiente  com 74,75  m²,  com
exemplares organizados por temas (…). O Acervo Bibliográfico específico
atende o Plano de Curso (…) Banheiros: (…) Um banheiro para portadores
de  necessidades  especiais.  (…)  Acessibilidade: A  instituição  possui
rampas de acesso para os portadores de necessidades especiais (…).

Laudo do Corpo de Bombeiros:  Informamos que a Instituição aderiu ao
Programa Brigada Escolar – Defesa Civil na Escola e realizou as atividades
previstas.  (…) Protocolo  nº  13.959.016-3 em trâmite  para  a  emissão  do
Certificado de Conformidade.

Laudo da Vigilância Sanitária: A Vigilância Sanitária de Campo do Tenente
concede a Licença Sanitária nº 049, emitida em 13/04/2016, com validade
de 12 meses.

As  atividades  práticas  acontecem  com  material  organizado  pelos
professores, tendo em vista que a Instituição não recebeu até o momento o
Laboratório Brinquedoteca e o Acervo Bibliográfico do Curso do Programa
Brasil Profissionalizado.
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A Instituição  de  Ensino  firmou  Termos  de  Parcerias  para  a  Prática  de
Formação com a Secretaria Municipal de Educação de Campo do Tenente e
Homero Grein/APAE, com objetivo de formalizar condições básicas para a
realização da Prática de Formação aos alunos do referido curso. Os alunos
poderão realizar atividades de pesquisa, observação, visitas e ação docente
às Creches,  Centro  de Educação Infantil  e Escolas de 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental, EJA (fase I). (...)

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Sul, em 11/07/16, 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. 466).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 479)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2288/16, de 25/04/16, é favorável ao reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 477)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
181/16, de 19/09/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

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

Da  análise  do  processo  e  considerando  as  informações  da
Comissão de Verificação,  constata-se que o docente da disciplina de Filosofia não
possui  habilitação  específica,  em  desacordo  com  o inciso IV,  do  artigo  45,  da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 

Quanto aos materiais e aos recursos físicos e pedagógicos para
as atividades práticas do curso,  estes  estão sendo organizados pelos  docentes,
tendo em vista que  o Colégio não recebeu  até o presente momento,  o  laboratório
brinquedoteca  e  o  acervo  bibliográfico  do  Curso  do  Programa  Brasil
Profissionalizado.

A instituição  de  ensino  está  vinculada  ao  Programa  Brigadas
Escolares  -  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o  Certificado de
Conformidade. Pelo protocolo nº 13.959.016-3, que está em trâmite, foi solicitado o
referido documento. A Licença da Vigilância Sanitária nº 49 é válida até 13/04/17. 
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A direção da instituição de ensino justifica que o atraso no envio
do  processo  ocorreu  por  equívoco  na  interpretação  do vencimento  do ato
regulatório, em desacordo com o artigo 43, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

O prazo  do credenciamento para a oferta da Educação  Básica
esgotar-se-á  em  27/11/17, 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.

II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis ao 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 Victor
Bussmann –  Ensino Fundamental,  Médio  e  Normal,  do município  de  Campo do
Tenente, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, desde o início do ano de 2013
e por mais cinco anos, contados a partir do início do ano de 2016 até o final do ano
de 2020, 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 ao Certificado de
Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências, aos materiais
e recursos  físicos e  pedagógicos,  com destaque para a brinquedoteca e o acervo
específico do curso.

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) providenciar a renovação do credenciamento para a oferta da
Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 27/11/17;

c) assegurar docente com habilitação específica para a disciplina
de Filosofia;

d) tomar as providências cabíveis com relação à brinquedoteca e
ao acervo específico do curso.
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Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a expedição do ato de reconhecimento do curso;

b)  o processo à instituição de ensino para constituir  acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

   Shirley Augusta de Sousa Piccioni
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, 19 de outubro de 2016.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da Cemep em exercício

Oscar Alves
Presidente do CEE
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