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PARECER CEE/CEMEP Nº 256/15 APROVADO EM 25/06/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO E MARCOS CAVANIS – ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CASTRO

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio

RELATOR:  PAULO AFONSO SCHMIDT

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº 615/15-
SUED/SEED, de 27/05/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no 
NRE de Ponta Grossa, em 06/02/15, do Colégio Estadual Antonio e Marcos Cavanis 
– Ensino Fundamental e Médio, município de  Castro, que solicita  a renovação do 
reconhecimento do Ensino Médio.

A direção  da  instituição  de  ensino  apresentou  justificativa  em 
relação ao atraso em solicitar a renovação do reconhecimento do Ensino Médio:

(…)

Imara  Socela,  RG  4.436.644-4,  atual  diretora  do  supracitado 
estabelecimento  de  ensino,  vem  respeitosamente  informar  V.  S.ª  que, 
devido  as  diversas  mudanças  na  Equipe  Pedagógica  do  Colégio,  a 
pedagoga  responsável  pelo  processo,  Gilma  Maria  Carneiro  de  Paula, 
direcionou seus esforços para ambientar as novas profissionais ao sistema 
do Colégio, aos professores e aos alunos. Vale salientar que no início do 
ano foram encaminhadas duas pedagogas PSS com 40 horas cada uma, 
mas devido a excesso na demanda do CEEBJA, vieram substituí-las duas 
pedagogas  QPM.  Uma  dessas  pedagogas,  no  segundo  semestre, 
conseguiu  ordem  de  serviço  para  Ponta  Grossa  e  novamente  houve 
mudança na Equipe Pedagógica. Ainda, nesse meio tempo, saiu a licença 
remuneratória  e  posteriormente  a  aposentadoria  de  um dos  padrões  da 
pedagoga Gilma. Por fim, a professora Gilma, tem sido peça fundamental no 
processo de adaptação da nova equipe diretiva do Colégio que assumiu em 
meados de setembro. Portanto, faltou tempo hábil para preencher e juntar 
os documentos necessários dentro do prazo (fl. 208).
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1.1   Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Antonio  e  Marcos  Cavanis  –  Ensino 
Fundamental e Médio, localizado na Rua Antonio Rolim de Moura, nº 49, Centro, do 
município de Castro, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado 
para oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 1569/13, de 26/03/13, 
pelo  prazo de  05 (cinco) anos,  a partir  da publicação em DOE,  de  22/04/13 até 
22/04/18 (fl. 175).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar pela  Resolução 
Secretarial  nº  3668/97,  de  31/10/97,  reconhecido  pela  Resolução  Secretarial nº 
4523/02, de  14/11/02,  e a última renovação do reconhecimento foi concedida pela 
Resolução Secretarial nº 204/14, de 20/01/14, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir 
de 23/10/11 até 23/10/14 (fl. 184).

1.2   Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 
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Matriz Curricular (fl. 209)
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1.3   Avaliação Interna  (fl. 200)
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1.4   Comissão de Verificação (fl. 193)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº 
100/15,  de  17/03/15,  do  NRE  de  Ponta  Grossa,  composta  pelos  técnicos 
pedagógicos:  Marlene  Caetano  Pinto,  licenciada  em  Pedagogia;  Nayara  Cury 
Caruso,  licenciada em  Pedagogia  e  Giomara  Gdla  Schibelsky,  licenciada  em 
Biologia, emitiu laudo técnico ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino 
Médio.

Consta à fl.  202, o Termo de Responsabilidade  assinado pela 
Chefia  do  NRE  de  Ponta  Grossa e  respectivos  servidores  que  constituíram  a 
Comissão de Verificação, pelo qual se responsabilizam pelas informações contidas 
no relatório circunstanciado deste protocolado.

1.5 Parecer  CEF/SEED (fls. 204 e 205)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº 
573/15-CEF/SEED, é favorável à renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino 
Médio  do  Colégio  Estadual  Antonio  e  Marcos  Cavanis  –  Ensino  Fundamental  e 
Médio, do município de Castro.

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 o prédio da instituição de ensino encontra-se em ótimo estado 
de conservação, sendo uma construção nova. Dispõe de laboratórios de Informática, 
Biologia,  Física,  Química,  quadra  poliesportiva  coberta  e  biblioteca  com  acervo 
bibliográfico atualizado.

Constam às fls. 214 e 215 o Certificado de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros  válido  até  15/04/16  e  a  Licença  Sanitária  com  o  prazo  expirado 
recentemente, 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 funcionamento do curso em questão. 
A referida Comissão manifesta parecer favorável à renovação do reconhecimento do 
Ensino Médio.
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 Foram  apensados  ao  processo  a  justificativa  da  direção 
informando o motivo do atraso em solicitar a renovação do reconhecimento do curso, 
a Matriz Curricular vigente, a Vida Legal do  Estabelecimento de  Ensino – VLE,  o 
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e a Licença Sanitária (fls. 208 a 215).

II -   VOTO  DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual Antonio e Marcos Cavanis – 
Ensino  Fundamental  e Médio,  do município de  Castro,  mantido  pelo  Governo do 
Estado do Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 23/10/14 até 23/10/19, 
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.

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.

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

              Curitiba, 25 de junho de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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