
PROCESSO N° 760/16 PROTOCOLO Nº 13.825.314-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 747/16 APROVADO EM 05/12/16

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ADAMANTINA

MUNICÍPIO: UMUARAMA

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Segurança  do  Trabalho -  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e
Segurança,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,
alteração  e  adequação  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo  Parecer
CEE/CEB nº 826/11, de 04/10/11.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1059/16 -
Sued/Seed, de 30/06/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Umuarama,  em  28/10/15,  do  Centro  de  Educação  Profissional  de
Adamantina, município de Umuarama, que solicita a renovação do reconhecimento
do Curso Técnico em Segurança do Trabalho – Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e
Segurança,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  alteração  e
adequação do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEB nº  826/11,  de
04/10/11.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro de Educação Profissional de Adamantina, localizado na
Avenida Londrina, nº 3706, Centro, do município de Umuarama, mantido pelo Centro
de  Educação  Profissional  Umuarama  Ltda.  -  ME,  obteve  a  renovação  do
credenciamento  da  instituição  de  ensino para  a  oferta  de  cursos  da  Educação
Profissional  Técnica  de  Nível  Médio pela  Resolução  Secretarial  nº  5406/13,  de
22/11/13, pelo prazo de cinco anos, a partir do início de 2012 até o final de 2016, e
sob protocolo nº 14.140.310-9, de 23/06/16, tramita a solicitação da renovação do
referido credenciamento. 
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O Curso Técnico em Segurança do Trabalho – Eixo Tecnológico:
Ambiente, Saúde e Segurança, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio foi
autorizado a funcionar,  e reconhecido  pela Resolução Secretarial  nº  4007/02,  de
04/10/02, pelo prazo de três anos, a partir do início do ano de 2002 até o final do ano
de 2004. Obteve as renovações do reconhecimento pelas Resoluções Secretariais
nº  4007/06,  de  28/08/06,  e  nº  4856/11,  de  07/11/11,  esta  última,  com  base  no
Parecer CEE/CEB nº 826/11, de 04/10/11, pelo prazo de cinco anos, a partir do início
do ano de 2011 até o final do ano de 2015.

1.2 Plano de Curso

O Plano do  Curso Técnico em  Segurança do Trabalho  – Eixo
Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  concomitante  e/ou  subsequente ao
Ensino Médio, foi aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 826/11, de 04/10/11. 

Proposta de Alteração e Adequação (fls. 213, 239, 254 a 256)

Dados Gerais do Curso:

- Eixo – Tecnológico:

De: Ambiente, Saúde e Segurança

Para: Segurança

- Regime de Matrícula:

De: a matrícula será efetivada para o curso  todo, porém renovada a cada
módulo

Para: semestral

- Requisitos de acesso:

De: ter idade mínima de 17 anos completos ou a completar até o início do
período letivo  e  ter  concluído ou estar  cursando a 3ª  (terceira)  série  do
Ensino Médio

Para:  ter  idade mínima de 18 anos completos e  ter  concluído o  Ensino
Médio

- Forma:

De: subsequente e/ou concomitante

Para: subsequente
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- Perfil Profissional de Conclusão do Curso: (fl. 222)

De:  Atua em ações prevencionistas nos processos produtivos com auxílio
de métodos e técnicas de identificação, avaliação e medidas de controle de
riscos ambientais de acordo com normas regulamentadoras e princípios de
higiene  e  saúde  do  trabalho.  Desenvolve  ações  educativas  na  área  de
saúde  e  segurança  do  trabalho.  Orienta  o  uso  de  Equipamentos  de
Proteção  Individual  (EPI)  e  Equipamentos  de  Proteção  Coletiva  (EPC).
Coleta  e  organiza  informações  de  saúde  e  de  segurança  no  trabalho.
Executa o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Investiga,
analisa acidentes e recomenda medidas de prevenção e controle.

Para: 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.  Promove  a  divulgação  de
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  acidentes  de  trabalho,
doenças profissionais e de trabalho para ajustes das ações prevencionistas.
Produz relatórios referentes à segurança e à saúde do trabalhador.

- Certificação:

De:  Após a conclusão do Curso e do Ensino Médio o aluno receberá o
Diploma de Técnico em Segurança do Trabalho

Para: Após a conclusão do Curso o aluno receberá o Diploma de Técnico
em Segurança do Trabalho
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- Matriz Curricular (fl. 239)

De:
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- Matriz Curricular (fl. 213)

Para:
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Avaliação Interna (fl. 257)

1.3 Comissão de Verificação (fls. 132 e 215)

As Comissões de  Verificação  constituídas pelos Atos
Administrativos nº  345/15,  de  23/11/15  e  nº  49/15,  de  25/03/15,  do  NRE  de
Umuarama, integrada pelos técnicos pedagógicos: Neide Boffete Coiado, licenciada
em  História;  Josiane  B.  de  Oliveira  Marques,  licenciada  em  Pedagogia;  Janete
Mendes da Silva Silvestre, licenciada em Letras; Terezinha Monteiro, licenciada em
Educação  Física;  Lucimara  Bertinotti,  licenciada  em  Ciências/habilitação  em
Matemática;  e  como  perito Alex  Vicente  Martins,  Engenheiro  Agrônomo,  com
especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho (CREA – PR: 75.553/D),
após verificação in loco na instituição de ensino,  em 26/10/15, manifestam parecer
favorável  à  renovação  do  reconhecimento  do  curso  e  informa  no  relatório
circunstanciado, de 02/12/15, e nos relatórios circunstanciados complementares, de
10/05/16, 02/06/16, 20/10/16, e 24/11/16, as seguintes informações:

(…)  A instituição no 1º (primeiro) piso conta com: secretaria (…) sala de
informática, salas de aulas, laboratório de Prótese Dentária e laboratório de
Enfermagem. (…) Banheiro feminino em mau estado de conservação (…). 

Sala  de  Aula  –  Segurança  do  Trabalho: contém 01  Maca,  01  Bomba
Coletora  de  Gases,  01  Decibelímetro,  01  Luxímetro,  01 Termômetro  de
Globo, 01 Botina de solda (…).

Recursos  Materiais  e  Tecnológicos:  A  instituição  possui  um  acervo
bibliográfico  diversificado  e  foi  atualizado  em 2014.  O  perito  analisou  a
bibliografia do referido curso e a considerou excelente, observou também
que os recursos e materiais existentes são suficientes para o cumprimento
das atividades previstas no Plano de Curso,  contabilizando no geral  135
exemplares  de  livros  técnicos.  Conta  ainda  com  materiais  pedagógicos
diversos, como: impressora, 03 data show, 05 televisores (02 acopladas a
computadores para aula) 14 computadores e Internet móvel (WI-FI)

O Centro de Educação Profissional Adamantina, firmou Termo de Convênio
com as seguintes Empresas:

Usina Sabarálcool S/A – Açúcar e Álcool
Usaciga – Açúcar, Álcool e Energia Elétrica S/A
Usina Santa Terezinha Ltda. - Tapejara
Usina Santa Terezinha Ltda. - Ivaté
Costa Bioenergia Ltda. 
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Constam nos relatórios circunstanciados complementares, às fls.
218, 219,  248  e  249,  as  justificativas do  atraso  no  envio  do  processo  e  da
substituição de membros da Comissão de Verificação, bem como informações sobre
a Licença da Vigilância e do credenciamento da instituição de ensino para a oferta
de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio:

Justificativa para o atraso do protocolado
O Centro de Educação Profissional Adamantina justifica que houve demora
no protocolado, conforme exigência contida na Deliberação 03/2013, pois a
escola estava passando por reformas no prédio e aguardam a conclusão
para obter a liberação do Corpo de Bombeiro (fl. 218). 

A comissão designada pelo Ato administrativo nº 345/2015, em 23/11/2015
para Renovação do Reconhecimento do Curso Técnico em Segurança do
Trabalho,  foi  alterada  devido  à  saída  de  alguns  técnicos  para  o  PDE,
ocorrendo substituição  da  Técnica  do Setor  da Educação Profissional.  A
Professora (…), não faz mais parte da equipe técnica do NRE (fl. 219).

A Instituição  apresentou  Licença  Sanitária  nº  2177/16  com vigência  em
30/04/2017 (fl. 248).

Encontra-se em trâmite o processo de Credenciamento da Instituição (…)
Protocolo nº 14.140.310-9 (fl. 249).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Umuarama,  em  03/12/15,  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. 203).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 230) 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1343/16, de 23/06/16, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 225)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
132/16, de 17/06/16, 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:  Ambiente,  Saúde  e
Segurança,  subsequente  e/ou  concomitante ao  Ensino  Médio,  alteração  e
adequação  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEB nº  826/11,  de
04/10/11,  quanto aos Dados Gerais do Curso, Perfil  Profissional de  Conclusão do
Curso, Certificação e Matriz Curricular.
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O processo foi  convertido em diligência à Seed, em  15/08/16,
para  indicação de docentes habilitados  e para que fossem anexados:  quadro de
alunos  da  avaliação  interna;  Matriz  Curricular  de  acordo  com  a  aprovada;
informações da existência de trâmites de protocolos com solicitação de  renovação
de  credenciamento da instituição de ensino para a oferta de cursos da Educação
Profissional  Técnica de Nível  Médio,  nova  vistoria  do Corpo de Bombeiros e  da
Vigilância Sanitária, ou os documentos atualizados  desses órgãos competentes. O
processo retornou a este Conselho, em 16/11/16, com atendimento ao solicitado.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nos  relatórios
circunstanciados das Comissões de Verificação,  constata-se  que  a instituição de
ensino dispõe de recursos físicos,  humanos,  tecnológicos  e  materiais pedagógicos
em consonância com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

A instituição de ensino possui o Certificado de Vistoria do Corpo
de Bombeiros nº 82418/16,  de 01/06/16,  com vigência até  01/06/17. A Licença  da
Vigilância Sanitária possui validade até 30/04/17.

O atraso  da  instituição  de  ensino  em protocolar  o  pedido  de
renovação do reconhecimento do curso decorreu por estarem em reformas no prédio
e  no  aguardo  da conclusão  das  obras  para  obterem a  liberação  do  Corpo  de
Bombeiro, em desconformidade com o artigo 48, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

O prazo do credenciamento da instituição de ensino para a oferta
de  cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio esgotar-se-á  em
31/12/16.  Entretanto,  de  acordo  com  a  informação constante  no  relatório
circunstanciado complementar, à fl. 249, e consulta ao Protocolo Geral do Estado
em  18/11/16,  tramita  sob protocolo nº 14.140.310-9,  de  23/06/16, a solicitação  do
referido  credenciamento,  com base  no  §  3º,  art.  25,  da  Deliberação  nº  03/13 –
CEE/PR.

Foram apensados ao  processo,  às fl.  253 a  258: cópia  da
consulta do Protocolo Geral do Estado realizada em 18/11/16, referente ao protocolo
nº  14.140.310-9,  de  23/06/16,  contendo  a solicitação  do  credenciamento  da
instituição de ensino para a oferta  de cursos  da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio; documento expedido pelo Setor de Estrutura e Funcionamento do NRE
de Umuarama, com as alterações a serem efetuadas no Plano de Curso; e cópia do
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a)  à  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Segurança  do  Trabalho –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,
concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio, carga horária de 1.200 horas, 
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mais 300 horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 1.500 horas, 40
vagas por turma, período mínimo de integralização do curso de  18 meses ou 30
meses,  de  acordo  com  o  regime  de  matrícula,  regime  de  matrícula  modular,
presencial,  do  Centro  de  Educação  Profissional  Adamantina,  do município  de
Umuarama, mantido pelo  Centro de Educação Profissional  Umuarama Ltda.  ME,
pelo prazo de  cinco anos,  a partir do início do ano de 2016 até o final do ano de
2020, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR;

b) à alteração e adequação do 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 à infraestrutura
adequada das instalações sanitárias.

Recomenda-se à mantenedora que a formação pedagógica dos
docentes e da coordenação 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,  em  relação  às  normas  e prazos  ao solicitar a  renovação  do
credenciamento  da  instituição  de  ensino  para  a  oferta  de  cursos  da  Educação
Profissional Técnica de Nível Médio e a renovação do reconhecimento do curso.

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

                         

  Curitiba, 05 de dezembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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