
PROCESSO Nº 713/15                      PROTOCOLO Nº 13.603.343-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 479/15 APROVADO EM 16/09/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA – ENSINO MÉDIO 

MUNICÍPIO:  JAPURÁ

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 1112/15 –
SUED/SEED, de 10/08/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Cianorte,  em  06/05/15,  de  interesse  do  Colégio  Estadual
Rui  Barbosa  – Ensino  Médio,  município de Japurá,  que solicita  a renovação do
reconhecimento do Ensino Médio,  apresentando a seguinte justificativa da direção
da instituição de ensino quanto ao não atendimento ao prazo estabelecido no artigo
48 da Deliberação nº 03/13 -0 CEE/PR:

(...) justificamos o não cumprimento do prazo de 180 dias de antecedência
para a renovação do reconhecimento do Ensino Médio, pelo fato que esta
Instituição de Ensino, durante o ano de 2014, passou por uma reforma geral
que impossibilitou  providenciar todos os documentos solicitados de acordo
com a  Deliberação  nº  03/13  –  CEE/PR e  Manual  de  Procedimentos  da
SEED/CEF.
Os materiais e equipamentos do laboratório de Biologia, Química e Física,
os livros da biblioteca e os equipamentos tecnológicos ficaram guardados
em caixas e não era possível ser feita a conferência. A Secretaria  funcionou
em uma sala improvisada e a documentação de professores e funcionários
também precisou permanecer guardada em caixas, dificultando a verificação
e providências.
A reforma do prédio terminou em dezembro de 2014 e em janeiro de 2015
foi  possível  reorganizar  os  setores  administrativo,  pedagógico,  os
laboratórios e a biblioteca. (...)
Encaminhamos os documentos para serem protocolados em abril de 2015 e
o protocolado retornou ao Colégio para algumas providências e somente
com a finalização da greve pudemos providenciar todos os documentos.(fl.
157)

1.1 Da Instituição de Ensino
O Colégio Estadual Rui Barbosa – Ensino Médio,  localizado na

Rua São Lourenço, nº 157, município de Japurá, é mantido pelo Governo do Estado
do  Paraná.  Foi  credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial nº 6907/12, de  19/11/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data
da publicação em DOE, de 30/11/12 a  30/11/17 (fls. 131 e 160).
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A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
pela Resolução Secretarial nº 5046/84, de 29/06/84, e o reconhecimento do  2º Grau
regular pela Resolução Secretarial nº 909/85, de 01/03/85, e a última renovação do
reconhecimento  do  Ensino  Médio  pela  Resolução  Secretarial  nº  4974/13,  de
05/11/13, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir  de  07/02/12 a 07/02/15  (fls. 129,
130, 132 e 159).

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries, distribuídas em 40
semanas. 

Matrizes Curriculares (fls. 138 e 139)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 161)
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1.4 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
042/15,  de 29/06/15,  do NRE de Cianorte, composta pelos técnicos pedagógicos:
Mônica Pires de Oliveira – licenciada em História,  Clarice Conceição Bongiono –
licenciada em Pedagogia e Adegmar V. Figueiredo - licenciada em Letras, emitiu
laudo técnico ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio (fls.140
a 150).

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 122 a 133):

O prédio  passou por uma reforma geral  em 2013 e 2014,  sendo a obra
concluída  no  final  de  2014.  Está  em  excelentes  condições,  com
acessibilidade arquitetônica a todos os ambientes. (...)
 Na biblioteca ficam disponíveis livros didáticos e de literatura com variedade
de títulos e em quantidade suficiente para atendimento dos educandos, pois
foram  adquiridos  novos  títulos  nos  últimos  anos.  (...)Um  professor,  em
afastamento definitivo de função, atende os alunos como bibliotecário.
O laboratório de Ciências foi  readequado com a instalação de bancadas
com  pias  e  pontos  de  energia  elétrica  em  locais  adequados   para  a
utilização  dos  equipamentos,  banquetas  altas,  armários  com materiais  e
equipamentos. O ambiente está ainda sendo organizado mas está em uso
pelos professores e educandos.
O  Laboratório  de  Informática  está  bem  equipado  com  vinte  e  oito
computadores  novos, recebidos do MEC, mesas e cadeiras adequadas e ar
condicionado no ambiente.(...)
Há um banheiro exclusivo para pessoas com necessidades especiais, com
espaço adequado, barras de segurança no interior e na parte externa.

(...)  A instituição  aderiu  ao  Programa  Brigada  Escolar  –  Defesa  Civil  na
Escola e recebeu o Certificado de Conformidade expedido em 25/05/2015,
com validade de um ano.(...)

Apresentou Licença Sanitária nº 050/2015, emitida em  22/04/15, pelo Setor
de Vigilância Sanitária do Departamento Municipal de Saúde de Japurá, com
validade até 22/04/2016.(...) 

Os profissionais que atuam na instituição de ensino são habilitados para as
funções,  tanto  os  professores  quanto  a  equipe  técnica  administrativa  e
pedagógica.  A disciplina  de  sociologia  é  ministrada  por  uma  professora
licenciada em História que comprovou 120 horas cursadas na disciplina de
Sociologia Geral no curso de graduação.

Consta  à  fl.  151  o  Termo de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE de Cianorte,  de  29/07/15,  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.
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1.5 Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1066/15-CEF/SEED,  é favorável à renovação de reconhecimento do Ensino Médio
(fls.  153 a 154).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação de reconhecimento do Ensino
Médio do Colégio Estadual Rui Barbosa – Ensino  Médio, município de Japurá.

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta condições de infraestrutura adequada, recursos materiais e pedagógicos,
em  atendimento à Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Entretanto,  conforme  apontado  pela  Comissão  de  Verificação
com relação  aos  recursos  humanos,  a  professora  indicada  para  a  disciplina  de
Sociologia  não comprovou habilitação específica,  contrariando  o  estabelecido  no
inciso III, artigo 47 da Deliberação nº 03/13- CEE/PR. Portanto, a instituição deve
sanar a falta desse professor habilitado e, na ocasião de novo pedido de renovação
do reconhecimento do Ensino Médio, comprovar a sua existência.   

 Foram apensados  ao  processo,  em 11/09/15,  justificativa  da
instituição  de  ensino  quanto  ao  não  atendimento  ao  prazo  estabelecido  para  o
pedido de renovação de reconhecimento do Ensino Médio, vida legal da referida
instituição  e quadro de alunos  (fl. 157 a 161).

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Rui  Barbosa  –  Ensino
Médio, município de Japurá, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, a partir de 07/02/15  a  07/02/20, 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;
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b)   assegurar  docente  com  habilitação  específica  para  a
disciplina de Sociologia;

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 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, 16 de setembro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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