
PROCESSO  Nº 540/15                  PROTOCOLO Nº 13.392.242-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 417/15  APROVADO EM 27/08/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL DO CAMPO  SANTA IZABEL –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: BITURUNA

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº 783/15-
SUED/SEED, de 23/06/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de União da Vitória, em 29/10/14, do Colégio Estadual do Campo Santa Izabel
– Ensino Fundamental e Médio, do município de Bituruna, que solicita a renovação
do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1   Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  do  Campo  Santa  Izabel  –  Ensino
Fundamental e Médio,  localizado na Rua Assentamento Santa Barbará, s/nº, Zona
Rural,  do município de Bituruna, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi
credenciado para oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 736/15,
08/04/15, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da publicação em DOE, de 16/04/15
até 16/04/2020.

O  Ensino  Médio  obteve  o  reconhecimento  pela  Resolução
Secretarial nº 4948/11, de 11/11/11,  pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início
do ano de 2009 até o final do ano de 2013.

Pela  Resolução  Secretarial  nº  3078/11,  de  21/07/11,  a
denominação da referida instituição de ensino foi alterada para Colégio Estadual do
Campo Santo Izabel – Ensino Fundamental e Médio.

1.2   Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 
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Matriz Curricular (fl. 51)
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1.3   Avaliação Interna  

Obs.: O NRE de União da Vitória emitiu um parecer pedagógico em relação ao quadro de
avaliação interna quadro, conforme segue:
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1.4   Comissão de Verificação (fl. 52)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
119/14,  de  20/10/14,  do  NRE  de  União  da  Vitória,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos:  Eliz  Aparecida Bernardino,  licenciada em Pedagogia;  Marines Otilia
Kunze  da  Luz,  licenciada  em  Pedagogia;  Ieda  Rosane  Rabello,  licenciada  em
Pedagogia,  emitiu  laudo  técnico  favorável  ao  pedido de  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.

Consta  à  fl.  69,  o  Termo  de  Responsabilidade  emitido  pela
Chefia do NRE de União da Vitória, de 25/11/14, 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  CEF/SEED (fl. 76)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
402/15 de 08/04/15, manifesta parecer favorável e 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 Santa Izabel – Ensino Fundamental e Médio,
do município de Bituruna.

Segundo  a  Comissão,  a  direção  justifica  que  o  processo  de
renovação do reconhecimento foi enviado com atraso devido a falta de pessoal, no
entanto, sempre foi avisada quanto aos vencimentos pela equipe do NRE.

 
 A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório
circunstanciado  que  a instituição  de  ensino  apresenta  condições  mínimas  de
infraestrutura e  saneamento  básico,  higiene,    condições  de  acesso,  segurança, 
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iluminação e salubridade.  As salas de aula são de madeira em estado precário, não
possui refeitório e sanitário adaptado. 

Este Colégio foi autorizado a funcionar no Assentamento Santa
Bárbara pela necessidade e dificuldade de acesso dos alunos, uma vez que estavam
a 40 km da escola mais próxima e saíam de casa 04 horas antes para chegarem no
horário.  Encontra-se  sob  o  protocolado  nº  11.619.837-1,  junto  à  mantenedora  o
pedido para a construção de um novo prédio. 

Não dispõe de espaço para o Laboratório de Química, Física e
Biologia,  mas  possui  material  que  fica  alocado  na  secretaria  da  escola.  Foram
orientados a realizarem as práticas em sala de aula. O laboratório de Informática
está instalado em uma sala específica, porém há dificuldade em acessar a internet
devido  a  distância em que o Colégio se  encontra.  A biblioteca dispõe de títulos
suficientes para atender a demanda de alunos.

Segundo a Comissão, algumas melhorias foram realizadas, tais
como:  construção  de  um  poço  artesiano;  pintura  e  troca  do  forro;  algumas
adequações  para  alunos  com  deficiências;  quadra  coberta  com  iluminação;
aquisição  de  fogão  industrial,  bebedouro,  conjunto  de  carteiras  e  cadeiras,
bebedouro eletrônico e alguns outros equipamentos.

A instituição de ensino participou da primeira etapa do Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola. A Licença Sanitária apresenta prazo de
validade expirado em 04/02/15, já com o processo em trâmite.

Em relação  à  evasão,  a  Comissão  relata  que  a  direção  tem
convidado os pais ou responsáveis para uma conversa orientada, bem como, com
os alunos. Realizado acompanhamento coletivo (professores/equipe pedagógica e
direção),  através  do  Conselho  Tutelar  e  Promotoria  Pública.  Com  relação  à
reprovação tem estabelecido os pré conselhos para direcionar atividades e trabalhos
e,  também, sinalizado durante  os  conselhos,  aqueles  alunos que necessitam de
acompanhamento da equipe pedagógica.

De acordo com o Quadro de Docentes apresentado à fl. 65,  a
disciplina de Filosofia é ministrada por docente habilitado em História,  a disciplina
de Arte por docente habilitado em Língua Portuguesa,  a disciplina de Física por
docente habilitado em Matemática e a disciplina de Sociologia por docente habilitado
em Geografia.

Em virtude da deficiência de infraestrutura no que diz respeito a
falta de espaço físico específico para o laboratório de Biologia, Física e Química,
docentes  sem  a  devida  habilitação,  a  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino
Médio será concedida 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 Santa Izabel –
Ensino Fundamental e Médio, do município de Bituruna,  mantido  pelo Governo do
Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir do início de 2014 até o final
do ano de 2016, de acordo com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

A mantenedora  deverá  garantir  as  condições  sanitárias  e  de
segurança para o funcionamento da instituição de ensino e o desenvolvimento das
atividades escolares.

Sugere-se  a  realização  de uma ação  articulada  com o  poder
público  municipal  e  diferentes  áreas  do  governo,  no  sentido  de  viabilizar  as
condições socioeconômicas e de infraestrutura para a comunidade da instituição de
ensino, como suporte às ações voltadas à qualidade da oferta educacional.

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)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Sociologia, Filosofia, Arte e Física;

 c) atender ao prazo estabelecido no artigo 48 da Deliberação nº
03/13-CEE/PR, quando da solicitação do pedido de renovação de 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.

 Shirley Augusta de Sousa Piccioni
 Relatora
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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, 27 de agosto de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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