
PROCESSO Nº 73/15            PROTOCOLO Nº 13.262.099-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 235/15    APROVADO EM 25/06/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  DO  CAMPO  AUGUSTO  ANTÔNIO  DA 
PAIXÃO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CERRO AZUL

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio

RELATORA:  MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº 144/15-
SUED/SEED, de 18/02/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no 
NRE  da Área Metropolitana Norte,  em  15/07/14,  do Colégio  Estadual  do Campo 
Augusto Antônio da Paixão – Ensino Fundamental e Médio, município de Cerro Azul, 
que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1   Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  do  Campo  Augusto  Antônio  da  Paixão – 
Ensino Fundamental  e Médio,  localizado  na Rua  Principal,  s/n,  Bairro Bomba, do 
município  de  Cerro  Azul,  é mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Foi 
credenciado para oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 1868/12, 
de  26/03/12, pelo prazo de  05 (cinco) anos,  a partir  da publicação em DOE, de 
12/04/12 até 12/04/17 (fls. 79 e 80).

A  instituição  de  ensino  obteve  a  autorização  para  o 
funcionamento do Ensino Médio pela Resolução Secretarial nº 4087/08, de 09/09/08, 
pelo prazo de 01 (um) ano, a partir do início do ano de 2007 até o final do ano de 
2007.  O  reconhecimento  foi  concedido pela  Resolução Secretarial  nº  504/14,  de 
24/01/14, a partir do início do ano de 2008, excepcionalmente, até o final do ano de 
2014 (fl. 82).

1.2   Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 
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Matriz Curricular (fl. 90)
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1.3   Avaliação Interna  (fls. 117 a 119)

1.4   Comissão de Verificação (fl. 91)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº 
520/14, de 16/07/14, do NRE da Área Metropolitana Norte, composta pelos técnicos 
pedagógicos:  Cristiane  da  Cruz,  licenciada  em  Matemática;  Otávio  Schimieguel, 
licenciado em Filosofia e Letras, Sueli Tanhole de Lima, licenciada em Matemática e 
Regina Mara Hacknberg, licenciada em Pedagogia,  emitiu laudo técnico ao pedido 
de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

Consta à fl.  104, o Termo de Responsabilidade  assinado pela 
Assistente da Chefia do NRE da Área Metropolitana Norte e respectivos servidores 
que constituíram a Comissão de Verificação,  pelo  qual  se responsabilizam pelas 
informações contidas no relatório circunstanciado deste protocolado.

Em relação a assinatura da Assistente da Chefia no Termo de 
Responsabilidade, a Comissão de Verificação apresentou justificativa:

(…)

Justifica-se que o Termo de Responsabilidade à fl. 104, está assinado pela 
Assistente da Chefia, pois neste período este NRE passou por um processo 
de  troca  de  gestores,  tendo  em  vista  que  o  professor  Antônio  Sérgio 
Carneiro Ferraz, RG 4.377.657-6, foi convidado para prestar serviço na 
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Secretaria  de  Estado  da  Educação,  no  Departamento  de  Diretoria  de 
Articulação Pedagógica da Educação Básica. Durante o período de julho a 
19/08/14,  todos  os documentos  foram expedidos  em nome do professor 
Antônio Sérgio Carneiro Ferraz e endossados pela professora Maria Helena 
Possette,  enquanto  aguardava-se  um  novo  Decreto.  O  Decreto  nº 
11.918/14, de 18/08/14 foi publicado no Diário Oficial nº 9272, em 19/08/14, 
nomeando a professora Maria  Helena  Possette,  como Chefe  do NRE,  a 
partir de 21/07/14 (fl. 117).

 1.5 Parecer  CEF/SEED (fls. 109 e 110)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº 
62/15-CEF/SEED,  encaminha  a  este  Conselho  o  processo  de  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio.

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino 
Médio  do  Colégio  Estadual  do  Campo  Augusto  Antônio  da  Paixão –  Ensino 
Fundamental e Médio, do município de Cerro Azul.

O  Colégio funciona em dualidade administrativa com a Escola 
Municipal da Bomba. O prédio encontra-se em bom estado de conservação.

Da análise do processo constata-se que o corpo docente possui 
habilitação de acordo com as disciplinas indicadas,  com exceção dos docentes de 
História, Química e Sociologia:  o docente de História é licenciado em Pedagogia e 
acadêmico de História;  o de  Química é acadêmico  de Ciências Biológicas e  o de 
Sociologia é licenciado em Pedagogia.

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório que  o 
laboratório de Informática  e a biblioteca compartilham o mesmo espaço físico com 
mobiliário  e  equipamentos  suficientes.  A  instituição  conta  com  um  acervo 
bibliográfico de aproximadamente 2.000 livros entre didáticos, técnicos e literatura. 
Dispõe de uma quadra poliesportiva coberta. 

 

A Comissão  de  Verificação  informa  ainda  que  o  Colégio  não 
possui espaço específico para o laboratório de Biologia, Física e Química:
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 (…)

As  atividades  práticas  das  referidas  disciplinas  são  realizadas  em  um 
ambiente adaptado de 16 m², localizado no bloco em madeira construído 
para  o  atendimento  dos  professores.  A instituição  possui  equipamentos, 
vidrarias  e  reagentes  que  ficam  guardados  na  biblioteca,  além  destes 
equipamentos existe um “carrinho itinerante” para as pequenas práticas em 
sala de aula. A direção da instituição apresentou justificativa para a falta do 
laboratório, onde relata que protocolou solicitações de construção conforme 
os  seguintes  registros:  protocolo  nº  10.395.840-7  e  ofícios  nº  48/10,  nº 
20/11, nº 50/13, nº 07/14, e aguarda resposta (fl. 95).

A instituição de ensino aderiu  ao Programa Brigada Escolar  – 
Defesa  Civil  na  Escola;  foi  constatada  a  instalação  de  extintores,  luzes  de 
emergência e placas de sinalização. Apresentou o laudo da Vigilância Sanitária com 
vigência até 10/06/15.

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 funcionamento do curso em questão. 
A referida Comissão manifesta parecer favorável à renovação do reconhecimento do 
Ensino Médio.

 A Coordenadoria de Projetos - COP/DEPO, Assessoria do Corpo 
de Bombeiros da PMPR informou, por escrito, que todas as escolas deverão sofrer 
intervenções para adequação de suas unidades, prevendo numa primeira etapa a 
regularização  das  vias  de  abandono,  instalação  de  extintores  de  incêndio, 
iluminação e sinalização de emergência.  Tão logo,  a unidade escolar  cumpra os 
requisitos estipulados na primeira etapa do programa, será emitido o Certificado de 
Conformidade.

Em  25/03/15,  o  processo  foi  convertido  em  diligência  para 
complementação de informações e retornou a este Conselho Estadual de Educação 
pelo ofício nº 610/15-SUED/SEED, de 27/05/15, para prosseguimento.

Em  virtude  das  situações  apontadas  com  relação  ao  corpo 
docente  e  a  infraestrutura  da  instituição  de  ensino,  em  desacordo  com  as 
Deliberações deste CEE,  a  renovação  do reconhecimento do  Ensino Médio será 
concedido por prazo inferior a 05 (cinco) anos.
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II -   VOTO  DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual do Campo Augusto Antônio 
da Paixão – Ensino Fundamental e Médio, do município de Cerro Azul, mantido pelo 
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir do início do ano 
de  2015  até  o  final  do  ano  de  2017,  de  acordo  com a  Deliberação  nº  03/13  – 
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 Ensino Médio;

c)  assegurar docentes  com  habilitação  específica  para  as 
disciplinas de História, Química e Sociologia.

Para  efeito  de  futura  solicitação  de  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio, a mantenedora deverá apresentar a infraestrutura 
adequada  e  as  condições  sanitárias  e  de  segurança  para  o  funcionamento  da 
instituição de ensino e o desenvolvimento das atividades escolares.

Encaminhamos:

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

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

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

              Curitiba, 25 de junho de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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