
PROCESSO Nº 617/15            PROTOCOLO Nº 13.236.013-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 467/15  APROVADO EM 15/09/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO ALFREDO GREIPEL JUNIOR
– ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: PIÊN

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 935/15 -
SUED/SEED, de 14/07/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  da  Área  Metropolitana  Sul,  em  03/03/15,  do  Colégio  Estadual  do  Campo
Alfredo Greipel Junior – Ensino Fundamental  e Médio, do  município de  Piên, que
solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio,  apresentando  à fl. 146,
justificativa referente ao atraso  da solicitação da renovação do reconhecimento do
Ensino Médio, informando que:

Justificamos  que  não  conseguimos  cumprir  com  o  prazo  de  envio  do
Processo de Renovação de Reconhecimento do Ensino Médio Protocolo Nº
13.236.013-8  pelo  principal  motivo  da  falta  de  documentação  de  alguns
Professores.  Mas  para  o  próximo  Ato  Regulatório  enviaremos  180  dias
antes  do  seu  vencimento,  de  acordo  com as  Instruções  da  Deliberação
03/13. Informamos que o Processo da Renovação de Reconhecimento do
Ensino Médio foi encaminhado ao NRE AMSUL na data de 17/06/2014 e
Protocolado na data de 26/06/2014.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual do Campo Alfredo Greipel Junior  – Ensino
Fundamental e Médio, localizado na Avenida Paraná, nº 548, do município de Piên,
mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  foi  credenciado  para  a  oferta  da
Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 5905/12, de 27/09/12, pelo prazo de
05 (cinco) anos, a partir de 26/10/12 até 26/10/17. 

O  Ensino  Médio foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  782/02, de  22/03/02,  foi  reconhecido pela Resolução Secretarial  nº
2206/04,  de  18/06/04,  obteve  a  renovação  do  reconhecimento  pela  Resolução
Secretarial  nº  3599/09,  de  29/10/09,  pelo prazo  de  05 (cinco)  anos,  a  partir  de
18/06/09 até 18/06/14.
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries. 

Matrizes Curriculares
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1.3 Avaliação Interna (fl. 145)
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A direção da instituição de ensino justifica à fl. 147, a evasão de
alunos apresentada no quadro da avaliação interna:

A evasão escolar no Ensino Médio é um problema evidente na maioria das
instituições que ofertam esta modalidade de ensino. Todo ano muitos alunos
fazem a matrícula no início do ano letivo e abandonam a escola no decorrer
dele. Sabe-se que as raízes desse problema hoje enfrentado pelas escolas
são de natureza social. É nessa fase da vida em que os jovens passam a ter
outros interesses, além de começarem a se sentir tentados, sobretudo se
forem de baixa renda, como é o nosso caso, a largar os estudos e focar
esforços em entrar no mercado de trabalho. Outros fatores relevantes que
observamos  em  nossa  comunidade  é  o  desestímulo  dos  alunos  pelos
estudos,  muitas  vezes  cursando séries  atrasadas.  Além de um currículo
escolar  extenso,  desconectado  da  realidade,  e  que  para  eles  (alunos)
aparentemente não suprem as suas necessidades.

1.4 Comissão de Verificação (fl. 115)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo
nº 26/15, de 24/02/15, do NRE da Área Metropolitana Sul, composta pelos técnicos
pedagógicos:  Lúcia  de  Fátima  Mattiossi  de  Arruda, Rosi  Mara  Marenda  Gusso,
licenciadas em  Geografia e  Michely Torquato  Busatta,  licenciada  em  Pedagogia,
após verificação in loco, emitiu laudo técnico favorável ao pedido de renovação do
reconhecimento  do  Ensino  Médio e  informou  no relatório  circunstanciado que  a
instituição de ensino dispõe de:

Corpo Docente (…).  Biblioteca (…) exemplares de livros que contemplam
diversas áreas do conhecimento, o acervo é atualizado e, em quantidade
suficiente para atender a demanda discente. O ambiente é agradável, bem
iluminado  e  ventilado.  Laboratório  de  Ciência,  Química  e  Biologia  (…).
Laboratório  de Informática.  (…)  O  estabelecimento  não  possui  nenhum
banheiro  adaptado  ao  uso  de  pessoas  com  necessidades  especiais.  A
entrada principal do estabelecimento de ensino dispõe de rampa de acesso
(…). 

A instituição aderiu ao Programa Brigada Escolar – Defesa Civil na Escola e
realizou  as  atividades  previstas  para  a  emissão  do  certificado  de
conformidade (…). 

Consta à fl.  125,  o  Termo de Responsabilidade  emitido pelo
NRE da Área Metropolitana Sul, o qual ratifica as informações contidas no relatório
circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  e  compromete–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
874/15 - CEF/SEED, é favorável à renovação do reconhecimento do Ensino Médio.
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2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio do Colégio Estadual do Campo Alfredo Greipel Junior - Ensino Fundamental e
Médio, do município de Piên.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  do
relatório circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição
de ensino apresenta  infraestrutura,  recursos  pedagógicos  e materiais condizentes
com a proposta pedagógica, com exceção da ausência de docentes habilitados nas
disciplinas de Física e Sociologia, estando portanto, em desacordo com o inciso III,
do artigo 47, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Mediante  solicitação,  a  instituição  de  ensino  encaminhou  a
Licença da Vigilância Sanitária com validade até 24 de Junho de 2016.

Foram apensados ao processo  às fl. 145  a 148, o quadro de
alunos  da  avaliação  interna,  justificativas da  direção  da  instituição  de  ensino
referente  ao atraso  da  solicitação  da  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino
Médio, da evasão escolar e cópia da Licença Sanitária.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual  do Campo Alfredo Greipel
Junior – Ensino Fundamental e Médio, do município de Piên, mantido pelo Governo
do  Estado  do  Paraná,  pelo  prazo  de  05 (cinco)  anos,  a  partir  de  18/06/14 até
18/06/19, 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.

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)  indicar  docentes com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Sociologia e Física;

c) atender ao contido na Deliberação nº 03/13 - CEE/PR, com
especial atenção aos prazos estabelecidos, quando da solicitação da renovação do
reconhecimento do curso.
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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

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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