
PROCESSO Nº 311/15                      PROTOCOLO Nº 13.448.083-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 463/15            APROVADO EM 15/09/15

CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  DO  CAMPO  TEREZA  CRISTINA
– ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  CÂNDIDO DE ABREU

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: SANDRA TEREZINHA DA SILVA

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 0441/15   –
SUED/SEED, de 09/04/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Ivaiporã,  em  16/12/14,  de  interesse  do  Colégio  Estadual
do  Campo  Tereza  Cristina  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de
Cândido de Abreu, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  do  Campo  Tereza  Cristina
–  Ensino  Fundamental  e Médio,  localizado  na  Rua  Principal, s/n,  município  de
Cândido de Abreu, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado
para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº 5872/13,  de
17/12/13, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de
08/01/14  a  08/01/19 (fls. 154 e 182).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
pela  Resolução  Secretarial  nº  4228/03,  de  16/12/03,   o  reconhecimento  pela
Resolução Secretarial  nº 990, de 01/04/05 e a  renovação do reconhecimento do
Ensino Médio pela Resolução Secretarial nº 2947/10, de 06/07/10, pelo prazo de 05
(cinco) anos, a partir do início do ano de 2010 até o final do ano de 2014 (fls. 175 e
179).

O processo foi  convertido em diligência,  em 22/06/15,  para a
instituição de ensino apresentar:  quadro de alunos;  indicação de professores com
habilitação específica para as disciplinas de Biologia, Sociologia, Filosofia e Química
e  providências quanto à falta do laboratório de Química, Física e Biologia. Também,
o NRE de Ivaiporã  informar se as professoras indicadas para Língua Inglesa e
Língua  Espanhola  possuem  as  respectivas  habilitações,  bem  como  encaminhar
novo Ato Administrativo constando o nome correto do docente designado para a
visita in loco. O protocolado retornou a este CEE em 05/08/15, com atendimento ao
solicitado.
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Sobre a ausência do laboratório de Química, Física e Biologia, a

instituição de ensino  informou que:

[...]não  possui  espaço  físico  para  que  sejam  instalados  os  materiais
específicos de laboratório de Química, Física e Biologia, espaço este, já por
várias  vezes  solicitados,  conforme   os  registros  de  Protocolados  abaixo
relacionados (fl. 193).

2007 – nº 9.612.268-3
2009 – nº 07.638.975-6
2011 -  nº 11.233.699-0
2013 – 12.088.316-0

Cabe  observar  que  os  protocolados  referentes  aos  anos  de
2007 e 2009 estão arquivados e os relativos aos anos de 2011 e 2013 encontram-se
para providências (fls. 194 e 195 e 202 e 203). 

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 156)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 167)

1.4 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
629/14,  de   11/12/14,  do NRE de Ivaiporã, composta pelas técnicas pedagógicas:
Aparecida  dos  Santos  –  licenciada  em  Química,  Regina  Lúcia  Alves  Braga
Cavalheiro – licenciada em Pedagogia e  Maria  Madalena Pianca -  licenciada em
Ciências,  procedeu  a  verificação  in  loco e  emitiu  laudo  técnico  ao  pedido de
renovação de reconhecimento do Ensino Médio (fls. 157 a 171).

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls.162 a 171):
                     

(...)
O CE do campo oferece em sua infraestrutura 04 (quatro) salas de aula,
todas equipadas com cadeiras e carteiras suficientes para a acomodação
dos alunos: 01 (uma) sala de aula adaptada com uma mesa, cadeiras, 17
(dezessete)  carteiras,  uma  prateleira  de  aço  onde  são  guardados  livros
didáticos, mapas e outros  materiais didáticos necessários para o dia a dia
com o aluno em sala de aula.(...)
A biblioteca funciona em uma sala adaptada, antiga coordenação, espaço
adequado  para  atendimento  aos  alunos  da  escola  funcionando  nos  dois
turnos, com um acervo suficiente para o atendimento dos alunos do curso a
ser renovado. O acervo possui títulos para todas as disciplinas e também
possui  livros  destinados  ao  lazer  adequados  para  a  idade  dos  alunos
matriculados no colégio.
(...)O laboratório  de Informática possui  12 (doze) computadores PRD, 18
(dezoito) Proinfo.
O Colégio não possui o Laboratório de Química, Física e Biologia, quando é
necessária a realização desta prática pedagógica, os professores levam os
equipamentos e materiais para a sala de aula, laboratório de Informática ou
pátio onde são realizados os experimentos.
(...) Os banheiros não são adaptados.
A documentação do prédio está devidamente  legalizada de acordo com a
legislação vigente, o Laudo da Vigilância Sanitária expedido e assinado pelo
responsável da Inspeção (...). O referido documento tem validade de um ano
a partir da data da emissão (08/10/2014). A instituição de ensino não possui
o  Certificado de Conformidade emitido pelo Corpo de Bombeiros, a direção
já  encaminhou  o  ofício  solicitando  a  visita  do  mesmo  para  emissão  do
documento necessário, garantindo a segurança do prédio.(...)
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Informamos também que o  CE Tereza  Cristina  possui  o  Projeto  Brigada
Escolar – Defesa Civil devidamente regularizada e em pleno funcionamento
com  seus  membros  aprovados   pelo  NRE  de  Ivaiporã  através  do  Ato
Administrativo nº 085/2014, de 25/03/14.
(...)
Vale ressaltar que o professor responsável pelas disciplinas de Sociologia e
Filosofia  possui habilitação em História e o responsável pela disciplina de
Química possui graduação em Ciências.

Consta  à  fl.  172  o  Termo de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE de  Ivaiporã,  de  22/12/14,  que  ratifica  as  informações  contidas  no  relatório
circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  comprometendo-se  a  zelar  pelo
cumprimento da Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  e demais atos
normativos vigentes no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
333/15 -CEF/SEED,  é favorável à renovação de reconhecimento do Ensino Médio
(fls. 184 a 185).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação de reconhecimento do Ensino
Médio  do  Colégio  Estadual  do  Campo Tereza  Cristina  –  Ensino  Fundamental  e
Médio, município de Cândido de Abreu.

O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que a instituição de ensino possui  recursos materiais e  pedagógicos, atendendo à
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. Entretanto,  a  instituição  não  possui  banheiros
adaptados e não há espaço físico para o laboratório de Química, Física e Biologia,
estando  em  desacordo  com   o  inciso  III,  artigo  47  da  Deliberação  nº  03/13  –
CEE/PR.

       Com relação  aos recursos humanos,  os  professores  indicados
para  Biologia,  Sociologia,  Filosofia  e  Química  não  comprovaram  habilitação
específica, contrariando também o que estabelece o artigo mencionado.

  Portanto, em virtude destas condições, em desacordo com os
requisitos  legais,  a  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio  da  referida
instituição de ensino será concedida por prazo inferior a 05 (cinco) anos.    

       
Foram apensados ao processo, em 09/09/2015 e em 11/09/15,

Ato Administrativo do NRE de Ivaiporã; relatório complementar circunstanciado da
Comissão de Verificação; cópias dos protocolados nº 09.612.268-3 e 07.638.975-6,
e quadro de alunos  (fls. 200 a  204).
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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 Tereza Cristina –
Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Cândido  de  Abreu,  mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo  de  03 (três)  anos, do início do ano de
2015 até o final do ano de 2017, de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

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, com destaque para o atendimento dos
protocolados apontados ao longo deste Parecer, para sanar a falta do espaço físico
para o laboratório de Química, Física e Biologia, bem como fazer adequação dos
banheiros para atender aos educandos com necessidades especiais.

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 Biologia, Filosofia, Sociologia e Química;

c)   atender ao contido na Deliberação nº 03/13-CEE/PR, com
especial  atenção  aos prazos  estabelecidos,  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 de 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
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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, 15 de setembro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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