
PROCESSO N° 1039/16                                  PROTOCOLOS Nº 14.042.351-3
                                                                                                 
PARECER CEE/CEMEP Nº 667/16           APROVADO EM 19/10/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  ANITA   ALDETI   PACHECO  –
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: FIGUEIRA

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Curso Técnico em  Agropecuária –
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais, integrado ao Ensino Médio,
com desenvolvimento Curricular da Pedagogia da Alternância, da
Casa Familiar Rural de Figueira, município de Figueira.

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I – RELATÓRIO

 1.Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1516/16 –
SUED/SEED,  de  22/09/16,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE de Ibaiti, em 15/04/16, de interesse do Colégio Estadual
Anita Aldeti Pacheco – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município
de Figueira, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo qual solicita  o
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Agropecuária  –  Eixo  Tecnológico:
Recursos  Naturais,  integrado  ao  Ensino  Médio,  com  desenvolvimento
Curricular da Pedagogia da Alternância, da Casa Familiar Rural de Figueira.

 1.1 Da Instituição de Ensino

 O  Colégio  Estadual  Anita  Aldeti  Pacheco  –  Ensino
Fundamental,  Médio e Profissional,  localizado na Rua Pessegueiro,  nº 969,
Bairro Jardim Aurora, município de Figueira,  obteve o credenciamento para a
oferta  de  cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio,  pela
Resolução Secretarial  nº 3640/13, de 12/08/13, pelo prazo de cinco anos, a
partir da publicação em DOE, de 03/09/13 até 03/09/18.

O  Curso  Técnico  em  Agropecuária  –  Eixo  Tecnológico:
Recursos  Naturais,  integrado  ao  Ensino  Médio,  com  desenvolvimento
Curricular da Pedagogia da Alternância, na Casa Familiar Rural de Figueira, em
caráter experimental, que tem como mantenedora a Associação Regional das
Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil – ARCAFAR-SUL, foi autorizado para 
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funcionamento pela Resolução Secretarial nº 3640/13, de 12/08/13, pelo prazo
de 03 anos, a partir da data da publicação em DOE, de  03/09/13 até 03/09/16.

A direção  da  instituição  de  ensino  justifica  o  atraso  do
protocolado no NRE (fl. 266):

(…) Por meio deste venho justificar que o processo de reconhecimento
do Curso Técnico em Agropecuária da Casa Familiar Rural, o qual tem
esta instituição de ensino como Base, encontra-se com o atraso de 180
dias  do  protocolado,  devido  à  emissão  da  Vigilância  Sanitária  e  do
laudo do Corpo de Bombeiros.

  1.1 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Agropecuária  –  Eixo
Tecnológico:  Recursos  Naturais,  integrado  ao  Ensino  Médio,  com
desenvolvimento  Curricular  da  Pedagogia  da  Alternância,  na  Casa  Familiar
Rural  de  Figueira,  em  caráter  experimental,  foi  aprovado  pelo  Parecer
CEE/CEB nº 172/13, de 17/05/13.
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 Matriz Curricular (fl. 241)
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 Matriz Curricular (fl. 268)
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Quadro de Avaliação Interna do Curso (fl. 252)

1.3 Comissão de Verificação (fls. 250)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 51/16, de 31/06/16, NRE de Ibaiti, integrada pelos técnicos
pedagógicos: Helen Mari de Sá M. Marques, licenciada em Ciências Biológicas;
Kelly Cristina Bordin  Moura,  licenciada em Ciências Biológicas;  Ellen Paula
Kalisz,  licenciada  em  Pedagogia  e  como  perita  Maria  Emília  de  Castro
Pangone, bacharel em Engenharia Agrônoma,  informa:

(…) A Escola Base é de propriedade do estado e possui infraestrutura
em boas condições.
(…) Dispõe de biblioteca,  laboratório de Química,  Física,  Biologia e
laboratório de Informática equipado com 24 computadores. Passou por
melhorias, tais como: cobertura da quadra esportiva,  calçamento da
frente do colégio e construção de rampas de acessibilidade.
(…) A Casa Familiar Rural de Figueira possui prédio próprio com duas
salas de aula,  sala  para direção e coordenação,  secretaria  escolar,
sala dos professores, biblioteca e demais dependências. O mobiliário é
adequado às necessidades dos alunos e os materiais pedagógicos em
quantidade suficiente para a realização das atividades escolares.
(…) Após a implantação do Curso Técnico em Agropecuária a Casa
Familiar  Rural  adquiriu  um  projetor  multimídia,  diversos  jogos  e
materiais destinados às aulas práticas.
(…) A acessibilidade para educandos com deficiência se dá por meio
de rampas.
(…) Em relação ao laudo do Corpo de Bombeiros da Casa Familiar
Rural  a vistoria foi solicitada em 27 de abril de 2016 e até o momento
aguardam a visita do Corpo de Bombeiros. A Escola Base possui  o
Certificado  de  Conformidade nº  152.  Sobre  a  Licença  Sanitária,   a
Casa  Familiar  Rural  apresentou  relatório  técnico  de  inspeção,  de
27/04/16, onde foram solicitadas algumas adequações e as quais já
estão sendo providenciadas pela direção.
(…)  Os  docentes  possuem  qualificação  específica,  totalizando  18
profissionais,  sendo  14  professores  contratados  pela  rede,  dois
pedagogos,  uma  secretária  e  a  direção.  Todos  os  funcionários
possuem  graduação  específica.  Trabalham  com  as  disciplinas
específicas  dois  profissionais  contratados  pela  ARCAFAR-SUL
(Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil),
com formação em Zootecnia e Engenharia Agrônoma.
(…) De acordo com o relatório de avaliação interna da instituição de
ensino e do curso proposto, observa-se que os objetivos estabelecidos
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na Proposta do Curso estão sendo atingidos.
(…)  O Planejamento do professor está voltado para a aplicabilidade
dos  conceitos  e  experiência  vivenciadas  na  Casa  Familiar  Rural,
posteriormente,  na  prática  de  semana  de  alternância,  quando  os
alunos retornam para suas propriedades.
(…)  Pudemos  observar  na  Casa  Familiar  Rural  a  existência  de
notebook e projetores para o trabalho em sala de aula. Em relação às
aulas práticas de Química Física e Biologia e uso do laboratório de
Informática, os alunos se deslocam para a Escola Base por meio do
transporte escolar municipal.
(…) O Curso em Agropecuária ofertado pela Casa Familiar Rural foi
alterado  em  sua  Matriz  Curricular  pelo  Parecer  CEE/CEMEP  nº
814/14,  de  05/11/14,  referente  à  oferta  do  Estágio  Profissional
Supervisionado.
(…) Mantém termos de convênio com a Agropecuária Duas Meninas;
Rancho  Nossa Senhora do Carmo e Fazenda Carvãozinho.
(…)  Os  alunos  realizam  visitas  técnicas  às  cooperativas,  feiras
agroindustriais  e  propriedades  rurais.  São  realizadas  reuniões
periódicas com a ARCAFAR – SUL, a fim de buscar o aprimoramento
dos conhecimentos acerca da realidade das Casas Familiares Rurais,
definir  o  relacionamento  entre  monitores  e  alunos  e  explicar  o
funcionamento da Pedagogia da Alternância. Os alunos participam de
palestras  onde  são  abordados  temas  como  canteiros  bio  sépticos,
reflorestamentos,  horticultura,  plasticultura,  alimentação  orgânica,
fruticultura, relacionamento familiar e formação das famílias. Também
são  realizadas  atividades  práticas  de  construção  de  maquetes  das
propriedades rurais dos alunos e visitas de estudos às fazendas no
entorno  do  município  de  Figueira.  Em  pareceria  com  o  SENAR  e
EMATER, os alunos participam de variados eventos.

 O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de  Ibaiti,  em  02/06/16,  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. 265).

 1.4 Informação Técnica CEF/SEED (fl. 275)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
2287/16-CEF/SEED, encaminha o processo de reconhecimento ao CEE/PR,
para análise e manifestação.

1.5 Parecer DET/SEED (fl. 271)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
175/16 –DET/SEED, encaminha o processo ao CEE/PR para o reconhecimento
do curso.
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2. Mérito

Trata-se do pedido  de reconhecimento do Curso Técnico
em Agropecuária – Eixo Tecnológico: Recursos Naturais, integrado ao Ensino
Médio, com desenvolvimento Curricular da Pedagogia da Alternância, da Casa
Familiar Rural de Figueira, município de Figueira.

 A Escola  Base possui  o  Certificado de Conformidade nº
152, porém, não apresentou a Licença Sanitária. A Casa Familiar Rural não
apresentou o laudo do Corpo de Bombeiros. Sobre a Licença Sanitária,  a Casa
Familiar Rural apresentou relatório técnico de inspeção, de 27/04/16, no qual
foram solicitadas algumas adequações, as quais já estão sendo providenciadas
pela  direção.  Portanto,  em  virtude  da  ausência  da  Licença  Sanitária,
contrariando o estabelecido na Deliberação nº 03/13-CEE/PR, a renovação do
reconhecimento do curso será concedida por prazo inferior a cinco anos.

Embora conste no relatório circunstanciado da Comissão
de  Verificação  (fl.  259),  o  pedido  de  alteração  do  perfil  profissional  de
conclusão  de  curso,  o  Departamento  de  Educação  e  Trabalho  solicita  a
desconsideração do referido pedido.(fl. 279)

De acordo com o relatório circunstanciado da Comissão de
Verificação,  a  Escola  Base  e  a  Casa  Familiar  Rural  apresentam condições
básicas para o desenvolvimento das atividades escolares.

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis ao reconhecimento  do
Curso  Técnico  em  Agropecuária  –  Eixo  Tecnológico:  Recursos  Naturais,
integrado ao Ensino Médio, com desenvolvimento Curricular da Pedagogia da
Alternância, na Casa Familiar Rural  de Figueira,  regime de matrícula anual,
carga  horária  de  3200  horas,  mais  133  horas  de  Estágio  Profissional
Supervisionado, período  mínimo  de   integralização  do  curso  de  três anos,
30 vagas por turma, presencial, do  Colégio Estadual Anita Aldeti Pacheco –
Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de Figueira, mantido
pelo Governo do Estado do Paraná,  desde 03/09/13 e por  mais três anos,
contados de 03/09/16 até 03/09/19, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e
nº 05/13-CEE/PR.

As  mantenedoras  deverão  garantir  a  infraestrutura
adequada  e  as  condições  sanitárias  e  de  segurança  necessárias  para  o
funcionamento  da  Escola  Base  e  da  Casa  Familiar  Rural  de  Figueira  e  o
desenvolvimento das atividades escolares, em especial à Licença Sanitária e o
laudo do Corpo de Bombeiros.
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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, em relação às normas e prazos, ao solicitar a renovação do
credenciamento  para  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  reconhecimento do curso;

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

É o Parecer.

       Sandra Teresinha da Silva
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

 CM - IK                                                                                                                                                                                                                                                  8


