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PARECER CEE/CEMEP Nº 195/15                       APROVADO EM 21/05/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO: COLÉGIO FERA – ENSINO MÉDIO

MUNICÍPIO: GUARAPUAVA

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº 335/15-
SUED/SEED, de 30/03/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no 
NRE de Guarapuava, em 01/10/13, do Colégio  Fera – Ensino Médio, município de 
Guarapuava, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

A  direção  da  instituição  de  ensino  apresentou  justificativa 
informando os motivos do atraso em solicitar  a renovação do reconhecimento do 
curso:

(…)

Venho,  justificar  o  não  cumprimento  do  prazo  legal  solicitado  para  a 
renovação  do  Reconhecimento do  Ensino  Médio  do  Colégio  Fera.  Por 
motivos atípicos à gestão, bem como às obrigações legais, passou-se por 
uma reestruturação administrativa e pedagógica por motivos de saúde do 
então  diretor,  professor  Eduardo  Santos  de  Araújo.  Na  mesma ocasião, 
optou-se  pela  formação  de  um  Conselho  Escolar  que  auxiliasse  nas 
questões de urgência do Colégio, excedendo-se assim o prazo solicitado. 
Com a nomeação da atual direção, prontamente procuramos corresponder 
ao solicitado com a maior brevidade possível (fl. 59).

1.1   Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Fera –  Ensino  Médio,  localizado  na  Rua  Vicente 
Machado, nº 1895, Bairro Centro, do município de Guarapuava, é mantido por Fera 
– Pré-Vestibulares Ltda-ME.  Foi credenciado para oferta da Educação Básica pela 
Resolução Secretarial nº 270/15, de 18/02/15, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir 
da publicação em DOE, de 04/03/15 até 04/03/20 (fls. 433 e 434).
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O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução 
Secretarial  nº  5316/06,  de  21/11/06 e  reconhecido pela Resolução Secretarial  nº 
2604/08,  de  24/06/08,  pelo  prazo  de  05 (cinco) anos,  a  partir  de  24/06/08 até 
24/06/13 (fl. 13).

1.2   Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 24)
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1.3   Avaliação Interna  (fl. 438)

1.4   Comissão de Verificação (fl. 407)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº 
179/14,  de  23/06/14,  do  NRE  de Guarapuava,  composta  pelos  técnicos 
pedagógicos:  Marici  Clara  Rickli  Paganini,  licenciada  em  Pedagogia  e  Ciências; 
Marilene  Monteiro,  licenciada  em  Pedagogia;  Elizabeth  Harmuch,  licenciada em 
Pedagogia e Lucia Muzolon, licenciada em Letras, emitiu laudo técnico ao pedido de 
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

 1.5 Informação Técnica  CEF/SEED (fl. 435)

A Secretaria de Estado da Educação, pela Informação Técnica 
CEF/SEED,  encaminha  a  este  CEE/PR  o  processo  para  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio.

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino 
Médio do Colégio Fera – Ensino Médio, do município de Guarapuava.

Da análise do processo constata-se que o corpo docente possui 
habilitação de acordo com as disciplinas indicadas. 

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório 
circunstanciado que a instituição de ensino funciona em imóvel locado. Apresentou o 
contrato de locação vigente até 01/07/16. O prédio apresenta boas condições de 
manutenção e higiene. De acordo com o relatório circunstanciado complementar, às 
fls. 439 a 443, a Comissão de Verificação informa ainda que a instituição de ensino 
dispõe de laboratórios  de  Informática,  Biologia,  Física e Química,  biblioteca  com 
acervo bibliográfico atualizado e quadra esportiva.
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 Constam às fls. 365 e 366, a Licença Sanitária com prazo de 
validade até 18/09/15 e o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros vencido 
recentemente, em 30/04/15, com o processo em trâmite.

 

Após  análise  dos  documentos  constantes do  processo  e  da 
verificação, in  loco, (condição  dos  recursos  físicos,  materiais  e  humanos,  do 
Regimento Escolar e do Projeto Político Pedagógico), constatou-se a veracidade das 
declarações e as condições necessárias para o  bom  funcionamento do curso em 
questão.  A  referida  Comissão  manifesta  parecer  favorável  à  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio. 

 Foram apensados ao processo o quadro de alunos do Relatório 
de Avaliação Interna;  o relatório  circunstanciado complementar informando a atual 
condição  de  funcionamento dos  laboratórios  de  Informática,  Biologia,  Física, 
Química, biblioteca e quadra esportiva; e a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino 
- VLE (fls. 438 a 444).

II -   VOTO  DA  RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Fera – Ensino Médio, do município de 
Guarapuava, mantido  por  Fera Pré-Vestibulares Ltda-ME,  pelo prazo de 05 (cinco) 
anos, a partir  de  24/06/13 a 24/06/18,  de acordo com a Deliberação nº  02/10 – 
CEE/PR.

A instituição de ensino deverá:

a) adequar o Projeto Político-Pedagógico à Resolução CNE/CEB 
nº 02/12, de 30/01/12, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio;

b)  atender o prazo estabelecido no artigo 48 da Deliberação nº 
03/13-CEE/PR, quando da solicitação do pedido de renovação do reconhecimento 
do curso.

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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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.

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

              Curitiba, 21 de maio de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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