
PROCESSO N° 1254/16 PROTOCOLO Nº 13.238.075-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 786/16 APROVADO EM 06/12/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO CENECISTA PRESIDENTE KENNEDY – EDUCAÇÃO
INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, PROFISSIONAL E
NORMAL

MUNICÍPIO: CAMPO LARGO

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 pelos Pareceres
CEE/CEB nº 222/09, de 05/06/09 e nº 490/09, de 11/11/09.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1865/16 -
Sued/Seed, de  16/11/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE da  Área  Metropolitana  Sul,  em  24/06/14,  do  Colégio  Cenecista  Presidente
Kennedy – Educação Infantil,  Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal,
município de  Campo Largo,  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 pelos Pareceres CEE/CEB nº  222/09, de
05/06/09 e nº 490/09, de 11/11/09.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio Cenecista Presidente Kennedy – Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal, localizado na Rua Rui Barbosa,
nº 541, Centro, do município de Campo Largo, mantido pela Campanha Nacional de
Escolas da Comunidade,  obteve o credenciamento da instituição de ensino para a
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 4941/12, de 09/08/12, pelo
prazo de cinco anos, a partir de 30/08/12 até 30/08/17. 
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O Curso Técnico em Segurança do Trabalho – Área Profissional:
Saúde, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio foi autorizado a funcionar
pela Resolução Secretarial nº 2488/08, de 19/06/08, e reconhecido pela Resolução
Secretarial nº 1990/09, de 18/06/09, com base no Parecer CEE/CEB nº 222/09, de
05/06/09, pelo prazo de cinco anos, a partir de 18/06/09 até 18/06/14.

A direção da instituição de ensino justifica, à fl. 232, o atraso no
envio  do  processo:  “(…)  A  demora  deu-se  devido  a problemas  de  saúde  da
secretária do Colégio (…), precisando tirar Licença de Saúde de 15 dias, por duas
vezes.  Também  gozar  30  dias  de  férias,  acumulando  assim,  a  demanda  de
trabalhos”.

1.2 Plano de Curso

O Plano do  Curso Técnico em  Segurança do Trabalho  – Eixo
Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  subsequente  e/ou  concomitante ao
Ensino Médio, foi aprovado pelo Parecer  CEE/CEB nº  222/09, de  05/06/09, e  pelo
Parecer CEE/CEB nº  490/09, de  11/11/09, foi  adequado à Deliberação nº 04/08 –
CEE/PR, ficando inserido no Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança. 

Proposta de Alteração e Adequação (fls. 215, 216, 255, 296 e
297)

Dados Gerais do Curso:

- Eixo – Tecnológico:

De: Ambiente, Saúde e Segurança
Para: Segurança

- Carga Horária:

De: 
1540 horas

Para:
1216 horas
Distribuição da carga horária
Disciplinas: horas/aula=1460 horas
Disciplinas: horas/relógio= 1216 horas
Total: 1216 horas relógio
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- Período de Integralização do curso:

De: mínimo de 2 anos e máximo 5 anos
Para:  no mínimo  quatro semestres e  no  máximo  cinco anos a partir  do
término do primeiro semestre

- Regime de Matrícula:

De: anual
Para: semestral

-Requisitos de acesso:

De: ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio e ter completado  18
anos até o início do curso

Para: Escolaridade mínima, Ensino Médio completo ou estar cursando a 2ª
série do Ensino Médio, observando pré-requisitos
Módulo semestral: 20 semanas

- Perfil Profissional de Conclusão de Curso:

De: O  Técnico  em  Segurança  do  Trabalho  deve  atuar  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,  além de desenvolver  ações educativas na área de
saúde  e  segurança  do trabalho,  orientando  o  uso  de  EPI  e  EPC,
investigando, analisando acidentes e recomendando 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.  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.
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Matriz Curricular (fl. 255)

De:
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Matriz Curricular (fl. 296)

Para:
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Avaliação Interna (fl. 222)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 202)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº 134/16, de 04/05/16, do NRE da Área Metropolitana Sul, integrada pelos técnicos
pedagógicos:  Rosana  Maria  Boza,  graduada  em  Secretariado  Executivo,  com o
Programa  Especial  de  Formação  Pedagógica  em  Licenciatura  Plena  em
Secretariado  Executivo;  Maria  Cristina  Bittencourt  Dias,  licenciada  em  Letras;
Alexandra Silva, bacharel em Administração; e como perito Edemilson Teixeira dos
Santos, Engenheiro Elétrico com especialização em Segurança do Trabalho, após
verificação in loco na instituição de ensino, manifesta parecer favorável à renovação
do reconhecimento do curso e informa no relatório circunstanciado,  de 09/05/16  e
nos relatórios circunstanciados complementares, de 12/07/16, e 04/10/16:
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As instalações físicas do Colégio Cenecista Presidente Kennedy oferecem
todos os recursos necessários para o bom desenvolvimento das atividades
de  ensino-aprendizagem,  de  iniciação  científica  e  de  extensão.  (…)
Recentemente  o  espaço  foi  reorganizado  preparando  novos  laboratórios
para atender os cursos ofertados.

Laboratório Específico do Curso:  Relação dos materiais  de segurança
individual: Óculos de proteção, protetor facial, capacete de segurança (…).

Laboratório de Física, Química e Biologia: (…) Anatomia e Fisiologia (…)
Biofísica, Bioquímica e Farmacologia (…) Citologia, Histologia, Embriologia,
Patologia, Microbiologia, Parasitologia e Biologia Molecular. (…) com pias
localizadas entre bancadas (…).

Biblioteca: A  biblioteca  conta  com  um  acervo  de  19.977  títulos  (…).
Recentemente fizeram novas aquisições, aumentando significativamente o
acervo, passando a contar com 20.515 títulos (…). O Acervo Bibliográfico
específico encontra-se anexo ao volume I.

Laboratório  de  Informática: No  total  são  06  laboratórios  (…)  com  22
computadores atualizados. (...)

Espaço para Educação Física:  (…) Possui duas Quadras Poliesportivas,
sendo uma com cobertura e a outra aberta.

Acessibilidade:  O Colégio preocupado com a questão de adequar seus
ambientes para portadores de necessidades especiais vem gradativamente
adaptando sua estrutura física com este objetivo. Já contam com sanitários
específicos, rampas em todos os níveis da instituição, elevadores, rampas
de segurança e vagas no estacionamento.

Corpo de Bombeiros/Licença Sanitária/Alvará de Licença Sanitária: 
CVE – Certificado de Vistoria do Estabelecimento nº 3.1.02.15.0000778755-
89. Validade: 07/12/2016
Licença Sanitária: Emissão: 08/06/2016. Validade: 08/06/2017

Articulação com o Setor Produtivo: O Colégio (…) efetuou Termos de
Convênio  de  Estágio  com  as  empresas  RJO  MIX  Equipamentos  e
Manutenção Ltda.,  ELEMEC – Indústria Mec. Met.  Manutenção Industrial
Ltda.  e  Telecompany  Celulares  (…)  Famiglia  Zanlorenzi,  Tecnotam
Embalagens Industriais Ltda. e Stival Alimentos Indústria e Comércio S/A
(…).
O Perito da Comissão de Verificação informa, à fl. 227:

Em vistoria no interior do estabelecimento do Colégio Cenecista Presidente
Kennedy, verifica-se que as dependências estão de acordo com o esperado,
perante norma NPT – 004 (Norma de Procedimentos Técnicos) “Símbolos
Gráficos  Para  Projeto  de  Segurança  Contra  Incêndio”,  do  Corpo  de
Bombeiros do Estado do Paraná (…). 
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O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Sul, em  10/05/16, 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. 233).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 292) 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2994/16, de 08/11/16, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 287)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
229/16, de 27/10/16, 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  subsequente ao  Ensino  Médio,  alteração  e
adequação  do Plano de Curso aprovado pelos Pareceres CEE/CEB nº  222/09, de
05/06/09  e  nº  490/09,  de  11/11/09,  quanto  aos  Dados  Gerais  do  Curso,  Perfil
Profissional de Conclusão de Curso e Matriz Curricular.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  dos
relatórios  circunstanciados  da  Comissão  de  Verificação,  a  instituição  de  ensino
apresenta  recursos físicos,  tecnológicos  e materiais  condizentes com a proposta
pedagógica e o plano de curso, conforme estabelecem as Deliberações nº 03/13 e
nº 05/13–CEE/PR.

Quanto aos recursos humanos, a docente da disciplina de Ética
é  graduada  em  Fisioterapia  e  em  Pedagogia,  portanto,  não  possui  habilitação
específica para a disciplina indicada, estando em desacordo com o inciso III,  do
artigo 47, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

A  instituição  de  ensino  possui  o  Certificado  de  Vistoria  em
Estabelecimento emitido pelo Corpo de Bombeiros com validade até  07/12/16.  A
Licença da Vigilância Sanitária é válida até 08/06/17.

A direção do Colégio justifica que o atraso no envio do processo
ocorreu  por  problemas  de  saúde  e  férias  da  secretária, gerando  acúmulo  na
demanda dos trabalhos administrativos,  em desconformidade com o artigo 48, da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.
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O prazo do credenciamento da instituição de ensino para a oferta
da Educação Básica esgotar-se-á em 30/08/17, sendo necessário  providenciar sua
renovação, pelo menos cento e oitenta dias antes do vencimento, com base no § 3º,
art. 25, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Foram apensados ao processo,às fl.  296 e 297, as alterações
nos Dados Geral do Curso e cópia da Matriz Curricular.

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,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, carga horária de 1540 horas, 100
vagas por ano, período mínimo de integralização do curso de dois anos, regime de
matrícula anual, presencial, do Colégio Cenecista Presidente Kennedy – Educação
Infantil,  Ensino  Fundamental,  Médio,  Profissional  e  Normal, município  de  Campo
Largo, mantido pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, pelo prazo de
cinco anos,  a partir de 18/06/14 até 18/06/19,  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 obtenção de
novo Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros às exigências de prevenção de
incêndio e emergências.

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  oferta  da  Educação  Básica  e  a
renovação do reconhecimento do curso;
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c) providenciar a renovação do credenciamento da instituição de
ensino para a oferta  da  Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á
em 30/08/17.

d) assegurar docente com habilitação específica para a disciplina
de Ética.

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

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

                         

  Curitiba, 06 de dezembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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