
PROCESSO N° 1192/16 PROTOCOLO Nº 14.052.478-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 754/16           APROVADO EM 05/12/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL BARBOSA FERRAZ –  ENSINO MÉDIO,
NORMAL E PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO: IVAIPORÃ

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

RELATOR: IVO JOSÉ BOTH

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1782/16  -
Sued/Seed, de  31/10/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Ivaiporã, em 25/04/16, do Colégio Estadual Barbosa Ferraz – Ensino Médio,
Normal  e  Profissional,  do  município  de  Ivaiporã,  que  solicita  a  renovação  do
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  Barbosa Ferraz – Ensino Médio, Normal e
Profissional, localizado na Rua Rio Grande do Sul, nº 1200, Centro, do município de
Ivaiporã,  mantido  pelo Governo  do  Estado  do  Paraná, obteve  a  renovação  do
credenciamento  da instituição de ensino  para a oferta  da Educação Básica pela
Resolução Secretarial nº 4745/16, de 26/10/16, pelo prazo de dez anos, de 21/09/16
até 21/09/26.

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  2887/05,  de  01/11/05,  e
reconhecido pela Resolução Secretarial nº 87/07, de 15/01/07. Obteve a renovação
do reconhecimento pela Resolução Secretarial nº 433/13, de 25/01/13, com base no
Parecer CEE/CEMEP nº 179/12, de 04/12/12, pelo prazo de cinco anos, de 15/01/12
até 15/01/17. 
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1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 373)

MK 2



PROCESSO N° 1192/16

Matriz Curricular (fls. 515 e 516)

Parecer  CEE/CEMEP nº 948/14,  de  04/12/14, com implantação
simultânea a partir do início do ano de 2015.
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Avaliação Interna (fl. 399) 

1.3 Comissão de Verificação (fl. 375)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
189/16,  de 26/04/16,  do NRE de  Ivaiporã, integrada pelos técnicos pedagógicos:
Sirley  Jeremias  e  Leandro  Cesconeto,  licenciados  em  Letras;  Maria  Madalena
Pianca, licenciada em Ciências/Matemática; e como perita Fabiane Santos Eisele,
licenciada em Pedagogia, após verificação in loco na instituição de ensino, manifesta
parecer favorável  à renovação do reconhecimento  do curso  e informa no relatório
circunstanciado,  de  27/04/16,  e  no  relatório  circunstanciado  complementar,  de
10/10/16:

Laboratório  de  Física,  Química  e  Biologia/Equipamentos:  Anel  para  funil
(…).  A Instituição possui acessibilidade na maioria das dependências (…).
Todas  as  salas  são  arejadas,  adaptadas  para  alunos  portadores  de
Necessidades Especiais (…).
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A estrutura física da sala de aula destinada para a realização das atividades
programadas nas disciplinas da Parte Diversificada e da Prática Formação
que vem a contribuir com a práxis do curso em questão apresenta-se nos
seguintes aspectos: 
- Estantes com equipamentos tecnológicos (…);
- Estantes com materiais para produção de trabalhos didático-pedagógicos
(…).

Além destes recurso, é uma sala ampla e arejada (…). Possui quadro de
giz, Jogos pedagógicos e coleção para elaboração de atividades nas várias
áreas  do  conhecimento  para  a  Educação  Infantil   (…).  A Instituição  de
Ensino possui um miniginásio de esportes em ótimas condições de uso (…).

A Comissão  de  Verificação  apresenta  no relatório  circunstanciado
complementar, às fls. 500 a 506, as seguintes informações:

Essa  coordenação  informa  que  houve  erro  na  paginação  do  presente
protocolado, a página inicial do 14.052.478-6, Volume II correspondente à
folha 362 e não 363 conforme foi indicado.

A direção do CEE Barbosa Ferraz declara que todos os termos de acordo
para os estágios do Curso de Formação de Docentes estão atualizados e
assinados pelo representante das escolas cedentes (…). As instituições de
ensino da rede municipal  de Ivaiporã e outros da região,  que ofertam o
Ensino Fundamental – 1º/5º ano e Educação Infantil são concedentes para
a realização da Prática de Formação para o curso em questão (…).

A instituição de ensino possui os membros da Brigada Escolar – Defesa
Civil  devidamente  atuantes  no  colégio  (…)  apresentou  o  Certificado  de
Conformidade (…). Apresentou também a Licença Sanitária, emitida no dia
15/04/2016 com vencimento em 14/04/2017. (…)

(...)  nas  instalações  físicas  da  instituição  de  ensino,  existe  banheiro
adaptado com acessibilidade para pessoas com necessidades especiais e
rampas de acesso (…).

Em anexo, o Acervo Bibliográfico específico/Biblioteca do professor para o
Curso de Formação de Docentes, anexado às fls. 415 a 418. O Laboratório
de  Aprendizagem  –  Brinquedoteca  para  o  curso  (…)  é  um  espaço
pedagógico importante na formação de professores. Desenvolve atividades
educacionais usando recursos didáticos e brinquedos. A Brinquedoteca do
Colégio  (…)  é  composta  por  diversos  Recursos  Mobiliários  e
Tecnológicos/Materiais para consumo/Jogos disponibilizados em anexo às
folhas 419 a 425.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Ivaiporã, em 27/04/16, 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. 410).
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1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 508)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2829/16, de 26/10/16, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 504)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
223/16, de 24/10/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do  pedido de  renovação do  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  a  instituição  de  ensino  dispõe  de
recursos  físicos,  humanos, tecnológicos  e  materiais pedagógicos em consonância
com as Deliberações nº 10/99 e nº 03/13 – CEE/PR.

A instituição  de  ensino  está vinculada  ao Programa  Brigadas
Escolares  -  Defesa  Civil  na  Escola  e possui  o  Certificado  de  Conformidade. A
Licença da Vigilância Sanitária é válida até 14/04/17. 

Consta  erro na  paginação do processo,  que não interferiu  na
análise do mesmo.

Foram apensadas ao processo,  às fl.  515 e 516,  as Matrizes
Curriculares.

II - VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
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  Barbosa  Ferraz  –  Ensino  Médio,  Normal  e  Profissional, do
município de  Ivaiporã,  mantido pelo Governo do Estado do Paraná,  pelo prazo de
cinco anos, a partir de 15/01/17 até 15/01/22, 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.
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A  instituição  de  ensino  deverá  atender  ao contido  nas
Deliberações  nº 10/99  e nº  03/13 – CEE/PR,  em relação às normas e prazos ao
solicitar a renovação do credenciamento  da instituição de ensino  para  a  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 renovação do reconhecimento 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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