
PROCESSO N° 1198/15 PROTOCOLO Nº 13.761.203-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 87/16           APROVADO EM 15/03/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL JOÃO PLATH – ENSINO FUNDAMENTAL,
MÉDIO E NORMAL

MUNICÍPIO: MAUÁ DA SERRA

ASSUNTO:  Pedido de  reconhecimento  do  Curso  de  Formação  de  Docentes  da
Educação  Infantil  e dos  anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental,  na
modalidade Normal, Nível Médio.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1835/15 -
SUED/SEED, de 26/11/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Apucarana,  em  08/09/15,  do  Colégio  Estadual  João  Plath  –  Ensino
Fundamental, Médio e Normal, que solicita o reconhecimento do Curso de Formação
de Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na
modalidade Normal, Nível Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual João Plath – Ensino Fundamental, Médio e
Normal, localizado na Rua Pedro Geffer, nº 420, Centro,  do município de Mauá da
Serra, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado para a oferta da
Educação Básica, pela Resolução Secretarial nº 7479/12, de 10/12/12, pelo prazo de
05 anos, de 12/12/12 até 12/12/17.

O Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e dos
anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental,  na  modalidade  Normal,  Nível  Médio  foi
autorizado a funcionar  pela Resolução Secretarial  nº  7479/12,  de  10/12/12,  pelo
prazo de 03 (três) anos, de 12/12/12 até 12/12/15.

A direção da instituição de ensino justifica, à fl. 388, o atraso no
envio do processo:

Vimos esclarecer a Vossa Senhoria que foi protocolado no NRE Apucarana
o Processo do Reconhecimento do Curso Formação de Docentes no dia
08/09/2015 e seu término de validade será em 12/12/2015. Em virtude do
vencimento do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros em 
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16/07/2015  (...)  foi  entrado  em  contato  via  telefone  com  o  Corpo  de
Bombeiros onde foi orientado que houve mudanças na forma de solicitação
do  Certificado  e  que  acessasse  o  site  e  agendasse.  Foram  realizadas
inúmeras  tentativas  sem  sucesso  e  no  dia  31/08/2015  foi  realizada  a
solicitação de vistoria que veio acontecer somente no dia 08/10/2015 (…).
Em virtude desse problema o referido Processo atrasou (…).

1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 407)

MK 2



PROCESSO N° 1198/15

Matriz Curricular (fl. 381)

Aprovada pelo Parecer  CEE/CEMEP nº 948/14, 04/12/14, que
alterou a Matriz Curricular do Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil
e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio,
com implantação a partir do início do ano de 2015.
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1.3 Avaliação Interna (fl. 395)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 382)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  431/15,  de  19/10/15,  do  NRE  de  Apucarana, integrada  pelos  técnicos
pedagógicos:  Rita de Cássia Bento,  Zélia  Souza Santos Vaz, Vera Lucia Vargas
Rossa,  licenciadas  em  Letras  e  Rosana  Henrique  E.  Castro,  licenciada  em
Pedagogia, após verificação in loco, manifesta parecer favorável ao reconhecimento
do curso e informa no relatório circunstanciado:

Quanto à documentação do imóvel constam: Licença Sanitária com vigência
até  10/04/2016  e  Atestado  de  Conformidade de  Edificação  Escolar  (…).
Quanto à documentação referente à Vida Escolar dos educandos, encontra-
se devidamente arquivada na secretaria, em pastas individuais e em ordem
alfabética  (…).  Biblioteca, com  acervo  organizado  em  prateleiras,
condizente  à  modalidade  ofertada  e  suficiente  para  a  demanda.
Laboratório  de  Física,  Química  e  Biologia equipado  e  em  plenas
condições de uso. Laboratório de Informática com 29 computadores. (…) 

Quanto aos aspectos de acessibilidade, são contemplados pela Instituição.
(…) Possui quadra poliesportiva coberta. Dispõe ainda de sala de Prática
de  Formação,  com  materiais  pedagógicos  para  trabalho  dos  futuros
docentes no que diz respeito  à alfabetização e letramento na Educação
Infantil  e  anos  Iniciais,  tais  como:  jogos  de  sequência  lógica,  jogos
alfabéticos silábicos,  formação de palavra,  sólidos geométricos,  tangrans,
jogos de memória, blocos educativos, material dourado, jogos de xadrez,
(…). Apresenta também uma brinquedoteca.

Consta à fl.  402,  o  Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia do NRE de Apucarana, em 04/11/15, que 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.

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED (fls. 410 e 411)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1898/15 – CEF/SEED, é favorável ao reconhecimento do curso.
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1.6 Parecer DET/SEED (fl. 408) 

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
356/15 – DET/SEED, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Curso de Formação
de Docentes  da Educação Infantil e dos anos  iniciais do Ensino Fundamental,  na
modalidade Normal, Nível Médio.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  do
relatório  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que a  instituição  de  ensino
apresenta condições de infraestrutura, recursos humanos, recursos  pedagógicos e
materiais condizentes que atendem  à Proposta Pedagógica do Curso,  de acordo
com as Deliberações nº 03/13 e nº 10/99 – CEE/PR.

A instituição de ensino está vinculada ao Programa Brigadas
Escolares  -  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o Certificado de
Conformidade. 

O atraso  da instituição de ensino  em protocolar o pedido de
reconhecimento do referido curso foi por não dispor da documentação do Corpo de
Bombeiros, exigida à época, para a tramitação do processo.

II - VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao reconhecimento  do
Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio, do Colégio Estadual João Plath –
Ensino Fundamental, Médio e Normal, do município de Mauá da Serra, mantido pelo
Governo  do  Estado  do  Paraná,  desde  12/12/12,  e por  mais  05 (cinco)  anos,
contados a partir de 12/12/15 até 12/12/20, de acordo com as Deliberações nº 03/13
e nº 10/99 – CEE/PR.

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,  com especial
atenção ao Certificado de Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e
emergências.

A  instituição  de  ensino  deverá  atender  ao contido  nas
Deliberações deste Conselho, respeitando os prazos estabelecidos, quando solicitar
a renovação do reconhecimento do curso.
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Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para a expedição do ato de reconhecimento do curso;

b) o processo à instituição de ensino para constituir acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

Paulo Afonso Schmidt
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, 15 de março de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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