
PROCESSO Nº 719/15                                 PROTOCOLO Nº 13.622.293-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 516/15            APROVADO EM 21/10/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL  DO CAMPO BITUVA DAS CAMPINAS -
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  FERNANDES PINHEIRO

ASSUNTO:  Pedido de reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1128/15    –
SUED/SEED, de 12/08/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Irati, em 20/05/15, de interesse do Colégio Estadual  do Campo Bituva das
Campinas   –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Fernandes  Pinheiro,
que solicita o reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  do  Campo  Bituva  das  Campinas
– Ensino Fundamental  e  Médio,  situado na  localidade de Bituva das Campinas,
município de  Fernandes Pinheiro, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná.
Foi credenciado para a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº
5241/12, de  24/08/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação
em DOE, de 26/09/12 a 26/09/17(fls. 184 e 209).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
do Ensino Médio pela Resolução Secretarial nº 5203/13, de 12/11/13,  pelo prazo de
02 (dois) anos, a partir do início do ano de 2014 até o final do ano de 2015  (fl. 185).
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1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 188)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 189)

1.4 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
181/15, de 08/07/15, do NRE de Irati, composta pelas técnicas pedagógicas: Dalva
Filus – licenciada em Letras, Maria Luci Tchmola – licenciada em Matemática  e
Viviane Chicalski  licenciada em Ciências, procedeu a verificação  in loco e emitiu
laudo técnico com parecer favorável ao pedido de reconhecimento do Ensino Médio
(fls. 190 a 205).

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 195 a 198):

(...)
– Laboratórios – Recursos Materiais: A instituição de Ensino não possui o

ambiente específico para o laboratório de Física, Química e Biologia,
mas  tem  acondicionados  em  armários  alguns  materiais  como
Microscópio,  Balança  digital,  e  vidrarias  as  quais,  os  professores
utilizam em sala de aula.

– Biblioteca: o ambiente utilizado para biblioteca é adaptado, 48m2 (...). O
acervo bibliográfico encontra-se atualizado, é suficiente à demanda do
curso  e  atende  ao  mínimo  necessário  por  matrícula  de  alunos,  é
composto por 1733 volumes, contemplando todas as disciplinas.
(...)

– Laboratório de Informática: o ambiente é uma sala de aula adaptada,
tem 48m2 (...)

– Instalações  sanitárias:(...)  Não  possui  banheiro  adaptado,  mas
aguardam  a  verba para acessibilidade para construção do banheiro
adaptado.

– Acessibilidade:  a  Instituição  de  Ensino  contempla  rampa  de  acesso
somente na entrada da Escola
(...) 

– Laudo do Corpo de Bombeiros/Programa Brigada Escolar – Defesa Civil
na Escola – a Instituição de Ensino anexou ao processo o Certificado de
Conformidade nº 146  datado de 01 de junho de 2015, (...)

– Licença  Sanitária:  A  instituição  de  ensino  anexou  o  Certificado  de
Licença Sanitária nº 007/2015 datado de 27/02/2015 com vigência até
31/03/2016. 
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Consta  à  fl.  207  o  Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE  de  Irati,  de  10/07/15,  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.

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
-CEF/SEED, manifestou-se favorável ao reconhecimento do Ensino Médio (fls. 211 e
212).

2.   Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio  do
Colégio Estadual do Campo Bituva das Campinas  – Ensino Fundamental e Médio,
município de Fernandes Pinheiro.

O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que a instituição de ensino apresenta  recursos materiais e pedagógicos, atendendo
à Deliberação  nº  03/13  –  CEE/PR.  Entretanto,  não  possui  espaço  físico  para  o
laboratório de Química, Física e Biologia, bem como a biblioteca e o laboratório de
Informática  funcionam  em  salas  adaptadas  e  não  há  banheiro  específico  para
atendimento aos educandos com necessidades especiais, 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 as disciplinas de Física, Química e Sociologia não comprovaram habilitação
específica, contrariando o estabelecido no inciso  e artigo já mencionados. 

  Portanto, em virtude das condições apresentadas, em desacordo
com  os  requisitos  legais  previstos  nas  Deliberações  deste  Conselho,  o
reconhecimento do Ensino Médio da instituição de ensino será concedido por prazo
inferior a 05 (cinco) anos.   

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao  reconhecimento  do
Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  do  Campo Bituva  das  Campinas   –  Ensino
Fundamental e Médio, município de Fernandes Pinheiro,  mantido pelo Governo do
Estado  do  Paraná,  desde  o  início  do  ano  de  2014  e  por  mais 03  (três)  anos,
contados do início do ano de  2016 até o final do ano de 2018,  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.  Em especial,  deve sanar a falta  do
espaço  físico  para  o  laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia,  adequar  o(s)
banheiro(s) para atender aos educandos com necessidades especiais, bem como os
espaços para a biblioteca e o laboratório de informática.
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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  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Física, Química e Sociologia.

c)    atender plenamente ao contido na Deliberação nº  03/13-
CEE/PR,   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 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, 21 de outubro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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