
PROCESSO N° 1255/16 PROTOCOLO Nº 13.954.689-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 787/16 APROVADO EM 06/12/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JOÃO RICARDO VON
BORELL DU VERNAY – ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E
PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO: PONTA GROSSA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Alimentos – Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia, subsequente
ao Ensino Médio.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI

I – RELATÓRIO

1.  Histórico

 A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1860/16 - Sued/Seed, de  16/11/16, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de  Ponta Grossa, em 15/02/16, de interesse do Colégio
Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay – Ensino Fundamental,
Médio e Profissional, do município de Ponta Grossa, que solicita a renovação
do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Alimentos –  Eixo  Tecnológico:
Produção Alimentícia, subsequente ao Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino
                         

O Colégio Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du
Vernay  –  Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional,  localizado  na  Rua
Andrade Neves, nº 124, do município de Ponta Grossa, mantido pelo Governo
do Estado do Paraná, obteve o credenciamento  da instituição de ensino para
oferta  da  Educação  Básica, pela  Resolução  Secretarial  nº  2314/12,  de
23/04/12, pelo prazo de cinco anos, a partir da data de publicação em DOE, de
11/05/12 a 11/05/17.

O  Curso  Técnico  em  Alimentos –  Eixo  Tecnológico:
Produção Alimentícia, subsequente ao Ensino Médio, obteve o reconhecimento
do curso, pela Resolução Secretarial nº  2629/14, de  09/06/14,  com base no
Parecer CEE/CEMEP nº 209/14, de 10/04/14, pelo prazo de cinco anos, a partir
de 30/06/11 a 30/06/16.

CS                                                                                                                                                                                                                                                  1



PROCESSO N° 1255/16

1.2 Plano de Curso

O  Plano  do Curso  Técnico  em  Alimentos  –  Eixo
Tecnológico:  Produção  Alimentícia,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  foi
aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 209/14, de 10/04/14.
         

Matriz Curricular (fl. 189)

Aprovada  pelo  Parecer  CEE/CEMEP  nº  814/14,  de
05/11/14.
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Matriz Curricular (fl. 200)

Aprovada pelo Parecer CEE/CEMEP nº 316/16, de 
17/05/16. 
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Avaliação Interna do Curso (fl. 190)

 1.3 Comissão de Verificação (fl. 160)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº  139/16,  de  02/05/16,  do NRE de  Ponta Grossa,  integrada
pelos  técnicos  pedagógicos:  Adriane  B.  Tozetto  Beatriz, Adriane  Valéria  K.
Scheffer, Marinete  de  Fátima  Schwab  Silva,  licenciadas  em Pedagogia,  e
como perita  Soraya  Adriane Blum,  Graduada em Engenharia  de Alimentos,
após  verificação  in  loco,  emitiu  laudo  técnico, em  19/05/16, favorável  à
renovação do reconhecimento do curso e informou:

(…)  possui  01  laboratório  específico  para  o  Curso  Técnico  em
Alimentos...  A  instituição  possui  uma  profissional  habilitada  em
Tecnologia  em  Alimentos,  que  atua  como  suporte  técnico...  Os
resíduos produzidos  são orgânicos e...  alocados em espaço próprio
para a realização da compostagem.
(…) Quanto ao laboratório de Física, Química e Biologia... possui um
profissional  habilitado  em Engenharia  de  Materiais,  que  atua  como
suporte  técnico...  os  resíduos  produzidos  são  descartados
corretamente...
(…) Laboratório de Informática... com acesso à Internet...
(…) Biblioteca... livros técnicos adquiridos com recursos próprios...
(…)  está  se  organizando  dentro  das  normas  de  acessibilidade
arquitetônica, possui rampas de acesso, porém, não possui banheiros
adaptados...
(…)  possui  uma  profissional  habilitada  na  área  de  Tecnologia  de
Alimentos,  exercendo  a  função  de  Coordenação  de  Estágio  e
Supervisão  de  Estágio...  como  forma  de  acompanhar  os  alunos
estagiários...
(…) a instituição de ensino possui a declaração do Programa Brigadas
Escolares  -  Defesa  Civil  na  Escola,  visto  que  o  Certificado  de
Conformidade só será emitido quando as instituições cumprirem todas
as etapas, o que ainda não ocorreu.
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(…)  Em relação  à  Vigilância  Sanitária,  a  direção  esclarece  que  os
documentos... Licença Sanitária e Laudo do Corpo de Bombeiros estão
atrelados no município de Ponta Grossa, justificando-se portanto, que
na ausência de um destes documentos, os demais não são emitidos
pelos Órgãos competentes...

(…)  A  direção  justifica  não  ter  protocolado...  a  renovação  do
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Alimentos...  devido  à
solicitação...  de algumas  cotas...  e...  teve  que  cumpri-las  para  dar
prosseguimento... ao processo.

O Termo de Responsabilidade emitido pelo NRE de Ponta
Grossa,  em  19/05/16,  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. 177).

1.4 Parecer CEF/Seed (fl. 213)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer  Técnico nº  2873/16,  de  31/10/16,  manifesta-se  favoravelmente  à
renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl.208)

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
171/16,  de  09/08/16,  encaminha  ao  CEE/PR o  processo  de  renovação  do
reconhecimento do curso.

2. Mérito

Trata-se  do pedido de renovação do reconhecimento  do
Curso  Técnico  em  Alimentos –  Eixo  Tecnológico:  Produção  Alimentícia,
subsequente ao Ensino Médio.

Da análise do processo e com base nas informações do
relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que  a
instituição  de  ensino  apresenta  condições  de  infraestrutura  física, recursos
materiais,  pedagógicos e corpo docente que atendem ao Plano de Curso, em
cumprimento às Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

A  instituição  de  ensino  está  vinculada  ao  Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o
Certificado de Conformidade.
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O credenciamento da instituição de ensino para oferta da
Educação Básica esgotar-se-á em 11/05/17. Com base no § 3º, do art. 25, da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, o pedido de renovação do credenciamento
deve ser protocolado com pelo menos 180 dias de antecedência do vencimento
do ato.

A  direção  informou  que  o  Corpo  de  Bombeiros,  para
emissão de Laudo, requisita o Projeto para Prevenção de Incêndios “...devido
ao alto custo do  Projeto, solicitamos  providências  junto à mantenedora... sob
protocolado nº  9.690.142-9.  Sendo assim,  sem o Certificado de Vistoria  do
Corpo  de  Bombeiros  não  podemos  dar  entrada  no...  Laudo  da  Vigilância
Sanitária...”

Cabe ressaltar que o protocolo nº 9.690.142-9, iniciou sua
tramitação  em  04/10/07  com  o último  registro  em  01/12/15,  de:
SEED/SUDECOP para:  SEED/PGO/PTG,  malote  (processo  em trâmite),  de
acordo com consulta ao Protocolo Geral do Estado.

Desta  forma,  em  virtude  da  ausência  do  Laudo  da
Vigilância  Sanitária, em  desacordo  às Deliberações  deste  CEE/PR,  a
renovação do reconhecimento do curso será concedida por prazo inferior a 05
anos.

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Alimentos – Eixo Tecnológico: Produção
Alimentícia,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  regime  de  matrícula  semestral,
carga  horária  de  1.200  horas,  mais  67  horas  de  Estágio  Profissional
Supervisionado, totalizando 1.267 horas,  período mínimo de integralização do
curso de  um ano e seis meses,  40 vagas por turma, presencial, do Colégio
Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay – Ensino Fundamental,
Médio e Profissional, do município de Ponta Grossa, mantido pelo Governo do
Estado do Paraná, pelo prazo de três anos, a partir de 30/06/16 a 30/06/19, 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 para o funcionamento da instituição de
ensino e o desenvolvimento das atividades escolares,  com destaque para a
obtenção  do Certificado  de  Conformidade  às  exigências  de  prevenção  de
incêndio  e  emergências  e  o  devido  atendimento  às  normas  técnicas  de
acessibilidade em vigor. 

Recomenda-se  que  a  formação  pedagógica  da
coordenação e dos docentes do curso que não possuem licenciatura seja ação
a ser implementada.
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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,  respeitando  o  devido  cumprimento  das  normas  e prazos
estabelecidos quando solicitar a renovação do reconhecimento do curso  e  a
renovação do credenciamento da instituição de ensino para oferta da Educação
Básica;

c) solicitar a renovação do credenciamento da instituição de
ensino para oferta da Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-
á em 11/05/17.

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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