
PROCESSO N° 1075/16 PROTOCOLO Nº 13.721.217-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 749/16  APROVADO EM 05/12/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  PEDRO  VIRIATO  PARIGOT  DE
SOUZA -  ENSINO  FUNDAMENTAL,  MÉDIO,  NORMAL E
PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: MARIALVA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento  do Curso Técnico  em
Química – Eixo Tecnológico: Produção Industrial, subsequente ao
Ensino Médio e de alteração do  Plano de Curso aprovado pelo
Parecer CEE/CEB nº 458/12, de 14/06/12, referente ao período de
integralização do curso.

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I – RELATÓRIO

 1. Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1571/16–
Sued/Seed, de 30/09/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE  de Maringá, em 06/08/15, de interesse do  Colégio Estadual Pedro
Viriato Parigot de Souza – Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional,
do município de Marialva, mantido pelo  Governo do Estado do Paraná, pelo
qual solicita a renovação do reconhecimento do Curso Técnico em Química –
Eixo  Tecnológico:  Produção  Industrial,  subsequente  ao  Ensino  Médio   e  a
alteração do  Plano de Curso aprovado pelo  Parecer CEE/CEB nº 458/12, de
14/06/12, referente ao período de integralização do curso.

 1.1 Da Instituição de Ensino 

 O   Colégio  Estadual  Pedro  Viriato  Parigot  de  Souza  –
Ensino  Fundamental,  Médio,  Normal  e  Profissional,  localizado  na  Rua
Professora Doralice Stubs Parpineli,  nº 176, Vila Brasil, município de Marialva,
obteve o credenciamento para a oferta da Educação Básica pela Resolução
Secretarial  nº 5223/12, de 23/08/12,  pelo prazo de cinco anos, a partir  da
publicação em DOE, de  26/09/12 até 26/09/17.

O  Curso  Técnico  em  Química  –  Eixo  Tecnológico:
Produção Industrial, subsequente ao Ensino Médio foi autorizado a funcionar 

 CM - IK                                                                                                                                                                                                                                                  1



PROCESSO N°  1075/16 

pela  Resolução  Secretarial  nº  2334/10,  de  25/05/10  e  reconhecido pela
Resolução   Secretarial    nº 4164/12,   de   06/07/12,    com   base   no Parecer
CEE/CEB nº 458/12, de 14/06/12,  pelo prazo de  cinco anos, a partir do início
do ano de 2010 até o final do ano de 2014. 

A instituição de ensino justifica o atraso do protocolado no
NRE de Maringá (fl. 268):
 

(…) O atraso do protocolado no NRE de Maringá foi devido ao retorno
do processo para providências e a coordenação do curso e estágio, à
época, estava de atestado médico devido a uma perda gestacional e
depressão. Conseguimos um professor  substituto meses depois que
também se afastou por problemas de saúde, atrasando a renovação
dos termos de convênio e cooperação de estágio que se encontravam
com os prazos vencidos (...)

1.2 Plano de Curso

 O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Química  –  Eixo
Tecnológico: Produção Industrial, subsequente ao Ensino Médio foi aprovado
pelo  Parecer CEE/CEB nº 458/12, de 14/06/12.

Proposta de Alteração:

Período de integralização do curso:

De: mínimo de dois anos e máximo de cinco anos
Para: mínimo de quatro semestres letivos e máximo de  
dez semestres letivos
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 Matriz Curricular (fl. 300)
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Relatório de Avaliação Interna do Curso (fl. 282)
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  1.3 Comissão de Verificação (fl. 269)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 69/16, de 09/03/16, NRE de Maringá, integrada pelos técnicos
pedagógicos:  Daniela Alessandra Rufato,  bacharel  em Ciências Econômicas
com  Formação  Pedagógica;  Maria  Aparecida  Caraçato,  licenciada  em
Geografia;  Soni  de Freitas Duarte,  licenciada em Matemática e como perita
Patrícia  Yomo  Watanabe  Irata,  licenciada  em  Química,  em  seu  relatório
circunstanciado, de 10/03/16, declara a existência de condições para que se
conceda a renovação do reconhecimento,  e  informa:

(…) A instituição de Ensino passou por melhorias, tais como: cobertura
das quadras esportivas, pintura interna do prédio, reforma do refeitório
e  da  cozinha.  Instalação  de  computadores  Proinfo,  de  câmera  de
segurança e de laboratórios novos para a Educação Profissional.
(…)  Conta  com  acessibilidade  por  meio  de  rampas  e  banheiros
adaptados.
(…) Os laboratórios específicos de química recebidos em 2015 estão
instalados em espaços apropriados com materiais e equipamentos em
quantidades suficientes para atenderem a demanda dos cursos.
(…) A biblioteca é ampla, possui computadores com acesso à internet e
conta  com  um  bom  acervo  bibliográfico.  Em  relação  ao  acervo
destinado  ao  curso  dispõe  de  vários  exemplares  da  Base  Nacional
Comum que atendem ao curso.
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(…) Os laboratórios de Informática são amplos e arejados, equipados
com computadores acessados à internet.
(…) Mantém termos de cooperação técnica com Flexoprint – Rótulos e
Etiquetas; Boreal Química Ltda. – ME e Renuka Vale do Ivaí S/A.
(…) Os docentes possuem habilitação específica  de acordo com as
disciplinas indicadas.
(…) A instituição de ensino aderiu ao Programa Brigadas Escolares –
Defesa Civil  na Escola.  Em relação à Licença Sanitária,  consta  um
Auto-Termo nº 4028/14,  de 10/06/14, que solicita troca do telhado e
forro do pátio, colocação de fechaduras em várias portas.  A direção
informa que as fechaduras já foram trocadas restando realizar a troca
do telhado e forro. O pedido feito à Seed está sob o protocolado nº 12.
152.343-4 com referência à reforma dos telhados.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de  Maringá,  em  09/03/16,  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. 289).

1.4 Parecer CEF/Seed (fl. 337)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
2492/16–CEF/Seed, manifesta-se favorável à renovação do reconhecimento do
curso  e encaminha o processo ao CEE/PR.
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1.5 Parecer DET/Seed (fl. 333)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
166/16–DET/Seed, encaminha o processo ao CEE/PR para a renovação do
reconhecimento do curso.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de renovação do  reconhecimento  do
Curso  Técnico  em  Química  –  Eixo  Tecnológico:  Produção  Industrial,
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo
Parecer CEE/CEB  nº  458/12,  de  14/06/12,  referente  ao  período  de
integralização do curso

O Departamento  de Educação e Trabalho informa,  à  fl.
351, que por um equívoco, o nome da referida instituição de ensino não foi
contemplada no anexo do Parecer CEE/CEMEP nº 323/16, de 07/05/16, que
alterou o Plano do Curso Técnico em Química – Eixo Tecnológico: Produção
Industrial,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  nas  instituições  da  Rede  Pública
Estadual  de  Ensino  do  Paraná,  para  implantação  gradativa  a  partir  do  2º
semestre do ano de 2016.

No entanto, de acordo com a Informação da Câmara, de 08
de novembro de 2016, a citada instituição de ensino, mesmo não constando do
anexo do  Parecer CEE/CEMEP nº 323/16, de 17/05/16, já foi contemplada,
uma vez que tal alteração estendeu-se a todas as instituições da Rede Pública
Estadual de Ensino do Paraná. 

Portanto,  somente  será  considerada  a  solicitação  de
alteração do período de integralização do curso, uma vez que não constou do
Parecer CEE/CEMEP nº 323/16.

A direção justificou que o atraso do protocolado no NRE,
ocorreu  devido  ao  retorno  do  processo  para  providências,  quando  a
coordenação do curso e estágio  estava de atestado médico, atrasando, desta
forma, a renovação dos termos de convênio e cooperação de estágio que se
encontravam com os prazos vencidos.                                         

A  instituição  de  ensino  está  vinculada  ao  Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o
Certificado de Conformidade e não apresentou a Licença Sanitária.

Em virtude da ausência do laudo da Vigilância 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.
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 O credenciamento da instituição de ensino para oferta da
Educação Básica esgotar-se-á em 26/09/17. Com base no § 3º, do art. 25, da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR,  o  pedido  de  renovação  do  credenciamento
deve ser protocolado pelo menos 180 dias de antecedência do vencimento do
ato.

 II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Química – Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais, subsequente ao
Ensino Médio, regime de matrícula semestral,  carga horária de 1467 horas,
mais 67 horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 1534 horas,
período mínimo  de  integralização do curso de dois anos,  35 vagas por turma,
presencial,  do   Colégio  Estadual  Pedro  Viriato  Parigot  de  Souza  –  Ensino
Fundamental,   Médio,  Normal   e   Profissional, do  município  de  Marialva,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná,  pelo prazo de  três anos, a partir
do  início  do  ano  de  2015  até  o  final  do  ano  de  2017,  de  acordo  com as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR;

b)  à  alteração  do  Plano  de  Curso,  conforme  o  descrito
neste Parecer.

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,  em
especial  à  obtenção  do  Certificado  de  Conformidade  às  exigências  de
prevenção de incêndio e emergências e às exigências estabelecidas no Auto
Termo para obtenção da Licença Sanitária.

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  a  oferta  da  Educação  Básica  e  a  renovação  do
reconhecimento do curso;
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c) solicitar a renovação de credenciamento para a oferta da
Educação  Básica  que  expirará  em  26/09/17,  e  também  a  renovação  de
reconhecimento do curso que expirará no final do ano de 2017

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.

           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, 05 de dezembro de 2016.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Presidente da CEMEP em exercício

Oscar Alves
Presidente do CEE
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