
PROCESSO  Nº 541/15                  PROTOCOLO Nº 13.594.157-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 419/15 APROVADO EM 27/08/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL DO CAMPO PROFESSOR JOÃO LÚCIO
DE ALMEIDA – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: RESERVA

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº 785/15-
SUED/SEED, de 23/06/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Telêmaco Borba, em 28/04/15, do Colégio Estadual do Campo Professor
João Lúcio de Almeida – Ensino Fundamental e Médio, do município de Reserva,
que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1   Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual do Campo Professor João Lúcio de Almeida
– Ensino Fundamental e Médio,  localizado na Estrada Principal,  do município de
Reserva, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado para oferta da
Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 4825/11, 04/11/11, pelo prazo de 05
(cinco) anos, a partir da publicação em DOE, de 29/12/11 até 29/12/16.

O  Ensino  Médio  obteve  o  reconhecimento  pela  Resolução
Secretarial nº 6089/12 de 08/10/12,  pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início
do ano de 2010 até o final do ano de 2014.

1.2   Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 
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Matriz Curricular (fl. 121)

1.3   Avaliação Interna  (fl. 138)
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1.4   Comissão de Verificação (fl. 124)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
39/15,  de  14/05/15,  do  NRE  de  Telêmaco  Borba,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos: Hilza Karia Ocanha, licenciada em  Matemática; Lucila Pestum Strujak,
licenciada em Pedagogia e Kelly Mariano Vieira da Silva,  licenciada em História,
emitiu laudo técnico favorável ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio.

Consta  à  fl.  141,  o  Termo  de  Responsabilidade  emitido  pela
Chefia  do  NRE  de  Telêmaco  Borba,  de  01/06/15,  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. 143)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
763/15 de 18/06/15, 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 Professor João Lúcio de Almeida – Ensino
Fundamental e Médio, município de Reserva.

A direção fl. 123, justifica que protocolou no NRE o processo de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio,  tardiamente, devido a demora na
obtenção de alguns documentos e problemas internos que exigiam da direção e
equipe pedagógica especial atenção, adiando em vários momentos a montagem do
referido processo. Ressalta a pouca experiência da direção e da pedagoga nesta
área.

 A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório
circunstanciado que a instituição de ensino está instalada em um prédio misto de
alvenaria  e  madeira  e  apresenta  condições  razoáveis,  pois  foram  feitas  várias
adaptações para acomodar a situação. 

Não  possui  espaço  específico  para  o  laboratório  de  Física,
Química  e  Biologia  e  os  materiais  ficam  alocados  na  sala  da  coordenação
pedagógica. As aulas práticas são realizadas nas salas de aula e as experiências
mais avançadas são reproduzidas em vídeo pelo professor. A biblioteca, instalada
em  um  espaço  compartilhado  com  a  sala  dos  professores,  dispõe  de  acervo
bibliográfico   suficiente    para   atender a    demanda de    alunos. O laboratório de 
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Informática que funcionava junto com a sala da coordenação foi desativado devido à
dificuldade para realizar a manutenção das máquinas. 

Descreve as melhorias efetuadas, tais como: construção de três
salas de aula; construção de muro e cobertura da quadra de esportes; cobertura de
uma  área  para  tênis  de  mesa  e  ampliação  da  cozinha  e  a  aquisição  de
equipamentos,    materiais     e     recursos     pedagógicos,   como   computadores e
impressoras, computador interativo com lousa digital, tela de projeção, aparelho de
DVD, modelos anatômicos para as aulas de Biologia, etc.

Segundo o quadro de docentes apresentado à fl. 135, o docente
que ministra Arte é licenciado em Geografia e acadêmico de Artes Visuais,  o de
Filosofia é licenciado em História,  Sociologia é licenciado em História e acadêmico
de Sociologia, o de Física e Química é licenciado em Ciências Biológicas e o que
ministra  Matemática  é  licenciado  em  Geografia  e  acadêmico  de  Matemática.  A
direção  justifica  que  o  fato  ocorre  devido  à  falta  de  professores  habilitados  nas
respectivas áreas.

Em 12/11/14, foi expedido Laudo Técnico pelo Engenheiro Civil
Osmário  Maia  de  Miranda  Jr,  atestando  que  o  Colégio  encontrava-se,  naquele
momento, em perfeitas condições de uso. O Colégio atendeu às exigências previstas
na  primeira  etapa  do  Programa  Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola  e
aguarda  o  Certificado  de  Conformidade.  A Licença Sanitária apresenta prazo de
validade até 30/10/15.

 A  Comissão  informa  que  a  instituição  de  ensino  possui  as
condições  mínimas  favoráveis  para  que  possa  desenvolver  um  trabalho  com
qualidade.

 Em virtude da deficiência de infraestrutura no que diz respeito a
falta de espaço físico específico para o laboratório de Biologia, Física e Química e
docentes  sem  a  devida  habilitação,  a  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino
Médio será concedida por prazo inferior a 05 (cinco) anos.

II -   VOTO  DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do  Colégio Estadual do Campo Professor João
Lúcio de Almeida – Ensino Fundamental e Médio, do município de Reserva, mantido
pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir do início de
2015 até o final do ano de 2017, 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.
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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  docente  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Arte, Filosofia, Sociologia, Química, Física e Matemática;

 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.

 

Sandra Teresinha da Silva
    Relatora

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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