
PROCESSO N° 615/16                      PROTOCOLO Nº 13.792.006-9 

PARECER CEE/CEMEP Nº 741/16 APROVADO EM 05/12/16

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

INTERESSADO:  CENTRO  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL
THEODORO DE BONA

MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDARÉ

ASSUNTO: Pedido de autorização para funcionamento do Curso Técnico em
Segurança  do  Trabalho  –  Eixo  Tecnológico:  Segurança,
subsequente ao Ensino Médio.

RELATOR: IVO JOSÉ BOTH

I – RELATÓRIO
      

      1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 764/16
-Sued/Seed,  de  13/05/16,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE da Área Metropolitana Norte, em 01/10/15, de interesse do
Centro Estadual de Educação Profissional Theodoro de Bona, do  município de
Almirante Tamandaré, pelo qual solicita a autorização para funcionamento do
Curso  Técnico  em Segurança  do  Trabalho  –  Eixo  Tecnológico:  Segurança,
subsequente ao Ensino Médio.

 1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro Estadual de Educação Profissional Theodoro de
Bona,  localizado  na  Rua  Zeferina  Cordeiro  de  Cristo,  nº  282,  Vila  Grécia,
município  de  Almirante  Tamandaré,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do
Paraná,  obteve  o  credenciamento  para  oferta  de  cursos  da  Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, pela Resolução Secretarial nº 1493/14, de
18/03/14,  pelo  prazo  de  cinco  anos,  a  partir  da  publicação  em  DOE,  de
26/03/14 até 26/03/19.
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1.2 Plano de Curso (fl. 182)

 Dados Gerais do Curso 

Curso: Técnico em  Segurança do Trabalho
Eixo Tecnológico: Segurança
Carga  horária:  1250  horas,  mais  167  horas  de  Estágio
Profissional Supervisionado, totalizando 1417 horas
Regime de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, nos períodos
manhã, tarde e noite
Regime de matrícula: semestral
Número de vagas: 35 vagas por turma
Período  de  integralização  do  curso:  mínimo  de  três
semestres letivos e máximo de 10 semestres letivos
Requisito de acesso: ter concluído o Ensino Médio e idade
igual ou superior a 18 anos no ato da matrícula
Modalidade de oferta: presencial, subsequente ao Ensino
Médio

Perfil Profissional 

O Técnico em Segurança do Trabalho domina conteúdos e processos
relevantes do conhecimento científico,  tecnológico,  social  e cultural,
utilizando suas diferentes  linguagens,  o  que  lhe  confere autonomia
intelectual e moral para acompanhar as mudanças, de forma a intervir
no mundo do trabalho, orientado por valores éticos que dão suporte à
convivência democrática. Analisa os métodos e os processos laborais.
Identifica  fatores  de  risco  de  acidentes  do  trabalho,  de  doenças
profissionais  e  de  trabalho  e  de  presença  de  agentes  ambientais
agressivos ao trabalhador. Realiza procedimentos de orientação sobre
medidas  de  eliminação  e  neutralização  de  riscos.  Elabora
procedimentos  de  acordo  com  a  natureza  da  empresa.  Promove
programas, eventos e capacitações. Divulga normas e procedimentos
de  segurança  e  higiene  ocupacional.  Indica,  solicita  e  inspeciona
equipamentos  de  proteção  coletiva  e  individual  contra  incêndio.
Levanta  e  utiliza  dados  estatísticos  de  doenças  e  acidentes  de
trabalho  para  ajustes  das  ações  prevencionistas.  Produz  relatórios
referentes à segurança e à saúde do trabalhador.

Certificação 

O aluno ao concluir o curso de acordo com a organização curricular,
receberá o diploma de Técnico em Segurança do Trabalho.
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Matriz Curricular (fl. 175)

CM - IK 3



PROCESSO N° 615/16

1.2 Comissão de Verificação (fl. 154)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 402/15, 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; Alessandro
da Silva  Leite,  licenciado em Letras  e como perita  Geni  de Fátima Protela
Radoll, bacharel em Engenharia Ambiental com especialização em Engenharia
de Segurança do Trabalho, após análise documental e visita, in loco, em seus
relatórios  circunstanciados  e  complementares  de  10/11/15,  21/109/16  e
30/11/16,  informa:

(…) A instituição de ensino funciona em espaço próprio, constituída de
cinco blocos de alvenaria. A pintura dos ambientes externos e internos
do prédio, apresenta-se em ótimo estado de conservação.
(…)  As  condições  de  higiene  e  salubridade  são  adequadas  para  o
atendimento à comunidade escolar. 
(…) Para garantir a segurança, a instituição dispõe de extintores,  luzes
de emergência e placas de sinalização. Assim que a equipe de trabalho
estiver constituída será cadastrada no Programa de Prevenção Contra
Incêndios  e  formará  o  grupo  das Brigadas  Escolares,  bem  como,
incluirá  o cronograma de ações previstas em Calendário  Escolar.  O
Certificado de Vistoria  do Corpo de Bombeiros venceu 30/09/15,  foi
apresentado  comprovante  de  solicitação  de  nova  visita  sob  o  nº
3.1.01.15.0000909720-17. 
A direção apresentou o Documento Habite-se nº 052015, emitido em
09/03/15,  sem  data  de  vencimento,  assinado  por  Elcio  Mendes,
Técnico  de  Inspeção  e  pelo  Secretário  Municipal  de  Saúde  do
Município de Almirante Tamandaré, Claudemir M.M. Garcia Tiriva.
(…) A Licença Sanitária está vigente até 11/08/17.
(…) Os docentes  e  coordenadores  do  curso  e  do  estágio  possuem
habilitação específica de acordo com a função a ser desempenhada e
disciplinas indicadas. 
(…) Possui laboratório de Segurança do Trabalho do Programa Brasil
Profissionalizado.
(…) O acervo bibliográfico está sendo providenciado pela mantenedora
com recursos do Programa Brasil Profissionalizado, sob o protocolo nº
13.874.642-9.
(…) A instituição de ensino possui acesso à internet  que poderá ser
utilizado por professores e alunos, favorecendo o desenvolvimento do
Projeto Político Pedagógico e promoção da aprendizagem.
(…) Os termos de convênio foram estabelecidos com Gewehr Medicina
e Segurança do Trabalho – Ltda.; Hospital do Trabalhador e Instituto
Municipal de Administração Pública IMAP.
(…)  A  instituição  possui  espaços  pedagógicos,  administrativos  e
mobiliários para atendimento aos alunos e professores.
(…)  Dispõe  de  laboratórios  de  Informática,  Química,  Línguas,
Matemática,  quatro  laboratórios  profissionais,  com  estrutura  física,
elétrica, lógica e mobiliária.
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 O Termo de Responsabilidade exarado pelo NRE da Área
Metropolitana Norte, de 16/11/15, 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. 168).

1.3 Parecer CEF/Seed (fl. 189)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
972/16-CEF/SEED,  manifesta  parecer  favorável  à  autorização  para
funcionamento do curso.

 1.4 Parecer DET/Seed (fl. 185)

Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 59/16–
DET/SEED,  encaminha  o  processo  ao  CEE/PR  para  autorização  de
funcionamento do curso.

2. Mérito

 Trata-se do pedido de autorização para funcionamento do
Curso  Técnico  em Segurança  do  Trabalho  –  Eixo  Tecnológico:  Segurança,
subsequente ao Ensino Médio.

 O  processo  foi  convertido  em  diligência  em  20/07/16  à
Seed/PR  para  complementação  de  informações  referentes:  ao  quadro  de
docentes,  acervo  bibliográfico,  materiais,  equipamentos  e  mobiliários  e
laboratório  específico  do  curso.  Retornou  a  este  Conselho  pelo
ofício/Sued/Seed nº 1635/16, de 10/10/16, com as seguintes informações: os
docentes  e  coordenadores  de  curso  e  estágio  apresentam  habilitação
específica  de  acordo  com  as  disciplinas  e  funções  indicadas;  adquiriu  o
laboratório de Segurança do Trabalho pelo Programa Brasil Profissionalizado;
possui  espaços pedagógicos, administrativos e mobiliários para atendimento
aos alunos e professores e há solicitação do acervo bibliográfico em processo
licitatório, pelo protocolo nº 13.874.642-9 

A  Licença  Sanitária  apresenta  prazo  de  validade  até
11/08/17.  A instituição ainda não aderiu  ao Programa Brigadas Escolares –
Defesa Civil na Escola. O laudo do Corpo de Bombeiros venceu em 30/09/15,
no entanto,  foi  apresentado o Documento Habite-se nº  052015,  emitido em
09/03/15,  sem data de vencimento,  assinado por  Elcio Mendes,  Técnico de
Inspeção  e  pelo  Secretário  Municipal  de  Saúde  do  Município  de  Almirante
Tamandaré, Claudemir M.M. Garcia Tiriva.
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 Embora conste o Perfil Profissional de Conclusão de Curso
à fl. 163, destaca-se que pelo Parecer CEE/CEMEP nº 325/16, de 17/05/16, o
referido perfil foi atualizado de acordo com a legislação vigente, o qual será
considerado para a autorização do referido curso.

Foram  apensadas  ao  processo  as  fls.  210  a  220,
constando relatório complementar da Comissão de Verificação.

II – VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  autorização  para
funcionamento  do  Curso  Técnico  em  Segurança  do  Trabalho  –  Eixo
Tecnológico: Segurança,  subsequente ao Ensino Médio, a partir  da data da
publicação  do  ato  autorizatório,  pelo  prazo  de  03  (três)  semestres,  carga
horária de 1250 horas, mais 167 horas de Estágio Profissional Supervisionado,
totalizando  1417  horas,  regime  de  matrícula  semestral,  período  mínimo  de
integralização  do  curso  de  três  semestres  letivos,  35  vagas  por  turma,
presencial, do Centro Estadual de Educação Profissional Theodoro de Bona,
do município  de Almirante Tamandaré,  mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir a infraestrutura adequada e
as condições sanitárias e de segurança necessárias para o funcionamento da
instituição  de  ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades  escolares,  com
especial atenção à obtenção do laudo do Corpo de Bombeiros e adesão ao
Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola.

Recomendamos  à  mantenedora  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 Sistec – Sistema de Informação e Supervisão de Educação Profissional e
Tecnológica para o curso;

 b)  incorporar  os  procedimentos  didático-pedagógicos
apresentados no Plano de Curso ao Regimento Escolar;

 c) atender ao contido nas Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-
CEE/PR, de 04/10/13, em relação às normas e prazos ao solicitar a renovação
do credenciamento para a oferta de cursos da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio e o reconhecimento do curso.
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d) apresentar o acervo bibliográfico específico do curso, na
ocasião da solicitação do reconhecimento.

Encaminhamos:

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

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

É o Parecer.

Ivo José Both
       Relator

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
aprova o voto do Relator, por unanimidade.

                             Curitiba, 05 de dezembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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