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PARECER CEE/CEIF Nº 85/21                       APROVADO EM 15/03/21

CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

INTERESSADO: COLÉGIO  PROFESSORES  EDVALDO  E  MARIA  JANETE 
CARNEIRO –  ENSINO MÉDIO 

MUNICÍPIO: TURVO

ASSUNTO: Pedido de renovação do credenciamento da instituição de ensino, para a 
oferta da Educação Básica e de autorização para o funcionamento do 
Ensino Fundamental – Anos Finais.

RELATORES:CARLOS EDUARDO SACHES E MARLI REGINA FERNANDES DA 
 SILVA

EMENTA: Renovação do Credenciamento. Autorização de curso.  
Parecer  favorável.  Prazos:  Renovação  do  Credenciamento,  a 
partir de 01/01/21. Ensino Fundamental - Anos Finais: a partir de 
01/02/21.  Determinação  à  mantenedora  e  à  instituição  de  
ensino, a respeito do cumprimento das exigências constantes na 
Deliberação n.º 03/13-CEE/PR. 

I – RELATÓRIO

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, pelos Ofícios 
nº 01/21-DPGE/Seed,  de 14/01/21 e n.º  421/20 de 10/09/20, encaminhou a este 
Conselho o expediente protocolado no NRE de Guarapuava, de interesse do Colégio 
Estadual Professores Edvaldo e Maria Janete Carneiro – Ensino Médio.

Esta  Escola  situa-se  na  Rua  Moacir  Júlio  Silvestre,  nº  1215 
município  de  Turvo.  É  mantida  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná  e  obteve  o 
credenciamento, para a oferta da Educação Básica, pela Resolução Secretarial nº 
5257/18, de 07/11/18 pelo período de 01/02/18 até 31/12/20.
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A Coordenação de Estrutura e Funcionamento-CEF/Seed, pelos 
Pareceres n.ºs   187/20, de 04/09/20, e 43/21, de 05/01/21, declarou-se favorável à 
renovação do credenciamento da instituição de ensino, para a oferta da Educação 
Básica e à autorização do Ensino Fundamental – Anos Finais.

II - MÉRITO

Trata-se  do  pedido  de  renovação  do  credenciamento  da 
instituição de ensino, para a oferta  da Educação Básica e de autorização para o 
funcionamento do Ensino Fundamental - Anos Finais.

A matéria está regulamentada:

Capítulo  II,  da  Deliberação  n.º  03/13-CEE/PR,  que  trata  do 
credenciamento e da renovação do credenciamento:

Art.  16  O  credenciamento  é  ato  do  poder  público,  cuja  edição  vincula  a 
instituição de ensino ao Sistema Estadual de Ensino, com vistas à habitação 
legal  de Educação Básica, nas etapas e modalidades previstas na legislação 
vigente.

Capítulo IV, da  Deliberação n.º 03/13-CEE/PR, que se refere à 
autorização de cursos:

Art. 32. A autorização para funcionamento de curso, programa e experimento 
pedagógico é ato indispensável,  mediante o qual o poder público estadual, 
após processo específico, permite o funcionamento de atividades escolares 
em  instituição  de  ensino,  integrada  ou  a  integrar  o  Sistema  Estadual  de 
Ensino. 

A  Comissão  de  Verificação,  seguindo  as  determinações  da 
Deliberação n.º 03/13-CEE/PR, após análise dos documentos e da verificação  in 
loco, constatou a veracidade das declarações e a existência de condições e emitiu 
Relatório Circunstanciado com as seguintes informações:

(…) Justificativa para a solicitação: 
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A Biblioteca fica em uma sala grande e bem iluminada, conta com um bom 
acervo de livros didáticos, técnicos e de literatura, possui mesas e cadeiras 
para uso dos alunos e um computador para consultas. 

O  Laboratório  de  Biologia,  Física  e  Química  possui  quatro  balcões  em 
alvenaria com pias e torneiras, sendo três para uso dos alunos e um para uso 
do  docente,  conjuntos  de  banquetas,  capela  para  armazenamento  de 
produtos químicos, armários de metal onde ficam guardados os materiais e 
vidrarias, microscópios, conjuntos de equipamentos de física, conjuntos de 
anatomia  e  ventiladores.  O  laboratório  é  bem  organizado  e  tem  grande 
quantidade de equipamentos e materiais o que oferece boas condições para 
uso dos alunos em atividades práticas.

Acessibilidade- O colégio possui condições adequadas de acesso às pessoas 
com necessidades especiais, contendo rampas, elevadores, piso tátil,  bem 
como sanitários adaptados oferecendo todas as condições de mobilidade em 
todo espaço do colégio. 

O Laboratório de Informática fica em sala grande e possui computadores, 
conjuntos de mesas e cadeiras para uso dos alunos, armário para guarda de 
materiais, um televisor, quadro branco e uma pequena sala anexa utilizada 
como almoxarifado. 

Regimento Ato Administrativo nº 228/2017 e Parecer nº 89/2017, ambos de 
14/08/2017.  Adendo  nº  01  Declaração  de  Legalidade  nº  01/2019  de 
16/08/2019;  Parecer de Legalidade nº 61/2019 e Ato de Homologação nº 
05/2019 ambos de 23/09/2019. Adendo nº 02 Declaração de Legalidade nº 
01/2020  de  04/03/2020;  Parecer  de  Legalidade  nº  281/2020  e  Ato  de 
Homologação nº 13/2020 ambos 04/08/2020. Proposta Pedagógica Parecer 
n° 149 de 23/12/2016. 

Corpo  de  Bombeiros  Certificado  de  conformidade  do  Programa  Brigadas 
Escolares Defesa Civil na Escola nº 4304 - válido até 21/10/2020 Vigilância 
Sanitária Licença Sanitária nº 46/2020 de 07/07/2020 válida até 07/07/21.
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Quadro docente:
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Matriz Curricular

A Chefia  do  NRE  de  Guarapuava,  por  meio  dos  Termos  de 
Responsabilidade,  emitidos  em  01/09/20  e  07/12/20,  ratificou  as  informações 
contidas  no  Relatório  Circunstanciado  e  registrou  o  compromisso  de  zelar  pelo 
cumprimento da Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  e demais atos 
normativos vigentes no Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 

Após análise do processo, com base no Relatório da Comissão 
de  Verificação,  e  em  cumprimento  às  determinações  da  Deliberação  nº  03/13-
CEE/PR,  verificou-se  a  existência  de  condições  para  a  renovação  do 
credenciamento da instituição de ensino e para a autorização de funcionamento do 
curso.
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III VOTO DOS RELATORES

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do credenciamento da instituição de ensino, para 
a  oferta   da  Educação  Básica, do  Colégio  Professores  Edvaldo  e  Maria  Janete 
Carneiro -  Ensino Médio, município de Turvo, mantido  pelo Governo do Estado do 
Paraná, pelo prazo de dez anos, a partir de 01/01/2021.

b)  à autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental - 
Anos Finais,   do Colégio Professores Edvaldo e Maria Janete Carneiro  -  Ensino 
Médio, município de Turvo, mantido pelo Governo do Estado do Paraná - pelo prazo 
de quatro anos, a partir de 01/02/21.

A mantenedora deverá assegurar todas as exigências constantes 
na Deliberação nº 03/13-CEE/PR, para o adequado funcionamento da instituição de 
ensino e dos seus cursos, com especial atenção .

A instituição de ensino deverá atender ao contido na Deliberação 
nº  03/13-CEE/PR,  respeitando  o  devido  cumprimento  das  normas  e  prazos 
estabelecidos,  quando solicitar  a  renovação do credenciamento  da instituição de 
ensino, para a oferta da Educação Básica e à autorização do referido curso.

Encaminhamos o Parecer à Secretaria de Estado da Educação e 
do Esporte, para a expedição do ato do renovação do credenciamento da instituição 
de ensino, para a oferta da Educação Básica e da autorização para funcionamento 
do Ensino Fundamental – Anos Finais.

É o Parecer.

Carlos Eduardo Saches Marli Regina Fernandes da Silva
 Relator  Relatora
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DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara  da  Educação  Infantil  e  do  Ensino  Fundamental  aprova  o  voto  dos 
Relatores, por unanimidade.

Curitiba, 15 de março de 2021.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEIF 
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