
PROCESSO Nº 637/15                  PROTOCOLO Nº 13.282.842-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 521/15         APROVADO EM 21/10/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL
MÉDIO

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  PREFEITO  JOÃO  MARIA  DE  BARROS  –
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E NORMAL

MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE DO SUL

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio

RELATOR: MARCELO OLTRAMARI

I -   RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº  978/15
-SUED/SEED,  de 17/07/15,  encaminha a  este  Conselho o  expediente  protocolado no
NRE da Área Metropolitana Norte, em 30/07/14, do Colégio Estadual Prefeito João Maria
de Barros – Ensino Fundamental, Médio e Normal, do município de Campina Grande do
Sul que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Prefeito  João  Maria  de  Barros  –  Ensino
Fundamental, Médio e Normal, localizado na Rua Darvil José Caron, nº 945, do município
de Campina Grande do Sul, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado
para oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 2115/12, de 11/04/12, pelo
prazo de 05 anos, a partir da publicação em DOE, de 20/04/12 a 20/04/17.

O Ensino Médio foi autorizado a funcionar, pela Resolução Secretarial
nº 32/10, de 08/01/10 e obteve o reconhecimento de curso pela Resolução Secretarial nº
3348/13, de 29/07/13, pelo prazo de 05 anos, a partir de 01/01/10 a 31/12/14.
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1.2 Matriz Curricular

O curso está estruturado em três séries.

 

1.3 Avaliação Interna do Curso

A instituição de ensino justificou que o elevado número de alunos
desistentes e transferidos ocorreu devido à grande itinerância das famílias que acabam
mudando de cidade sem solicitar transferência, pelo ingresso no mercado de trabalho,
dificultando  a  conciliação de trabalho/estudo,  tendo que optar  por  um deles  e  que o
grande número de transferências acontece de um período para outro, dentro do próprio
Colégio. (fls.128)

1.4 Comissão de Verificação 

A Comissão  de  Verificação,  designada  pelo  Ato  Administrativo  nº
536/14,  de  31/07/14,  do  NRE da  Área  Metropolitana  Norte,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos: Selma Maria Costa de Oliveira,  licenciada em Ciências Biológicas, Sueli
Tanhole de Lima, licenciada em Matemática  e Rosângela Lino Gulado,  licenciada em
Pedagogia, emitiu laudo técnico favorável ao pedido de renovação do reconhecimento do
Ensino Médio e informou:
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(…) A biblioteca está informatizada com acesso à Internet... é ventilada e possui
boa iluminação...o acervo é suficiente para atender à demanda do curso. A escola
conta com laboratório de Informática, tela para projeção e lousa digital. (…) não
possui  laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia...  O  carro  móvel  destinado  a
transportar só materiais de laboratório (laboratório móvel), descrito no processo de
reconhecimento de curso, estava desativado (fl.103). (…) dispõe de uma quadra
poliesportiva  coberta  (…)  está  vinculada  ao  Programa  Brigadas  Escolares...foi
constatada  a  existência  de  extintores,  luzes  de  emergência  e  as  placas  de
sinalização...professores  do  Ensino  Médio  habilitados,  com  exceção  dos  de
Sociologia e Química. (...) A escola duplicou o número de alunos do Ensino Médio
de 2010 a 2014 e, por consequência, o de funcionários. A Direção elaborou vários
pedidos à mantenedora para suprir as necessidades decorrentes da ampliação da
demanda, entre os quais: construção de laboratório de Química, Física e Biologia,
construção de seis salas de aula,  banheiros (no que se refere à quantidade de
sanitários aos estudantes e profissionais) e salas emergenciais, todos arquivados
mediante abertura do protocolado nº 11.595.776-7 para SUDE/SEED. 

Consta à fl.113, o Termo de Responsabilidade exarado pelo NRE da
Área Metropolitana Norte, em 12/08/14, que ratifica as informações contidas no relatório
circunstanciado 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
898/15,  de 14/07/15,  manifesta-se favoravelmente à renovação do reconhecimento do
Ensino Médio.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino
Médio, do Colégio Estadual Prefeito João Maria de Barros – Ensino Fundamental, Médio
e Normal, do município de Campina Grande do Sul.

 Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  constata-se  que  a  instituição  de  ensino
apresenta,  recursos  humanos  habilitados,  com  exceção  dos  docentes  de  Química
(licenciada em Biologia e acadêmica de Química) e Sociologia (licenciada em História) e
recursos pedagógicos que atendem ao Plano de Curso, em cumprimento a Deliberação nº
03/13 – CEE/PR.

 A instituição apresentou o Laudo da Vigilância Sanitária com vigência
até 04/09/16. (fl.127)

Em virtude das deficiências apontadas pela Comissão de Verificação
com relação a infraestrutura e a ausência do laboratório de Física, Química e Biologia, em
desacordo às Deliberações deste Conselho, a renovação do reconhecimento do curso
será concedida por prazo inferior a 05 anos.
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Foram apensados ao processo, em 11/09/15, relatório de avaliação
interna  do  curso  e  Laudo  da  Vigilância  Sanitária,  em  24/09/15,  justificativa  sobre  o
elevado número de alunos desistentes e transferidos.(fls. 126 à 129)
 

II -   VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis à renovação do reconhecimento
do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Prefeito  João  Maria  de  Barros  –  Ensino
Fundamental, Médio e Normal, do município de Campina Grande do Sul, mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 03 anos, a partir do início do ano de 2015
até o final do ano de 2017, de acordo com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

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
Química e Sociologia;

c)  atender ao contido na Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, respeitando
o devido cumprimento das normas e prazos estabelecidos quando da nova solicitação de
renovação do reconhecimento do curso. 

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  particular  atenção  ao  laboratório  de
Química,  Física  e Biologia  e  as  solicitações efetivadas através do protocolado de nº
11.595.776-7.

Encaminhamos:

a)   cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para a
expedição do ato de renovação do reconhecimento do curso;

b)   o processo à instituição de ensino, para constituir acervo e fonte
de informação.

É o Parecer.

     Marcelo Oltramari
     Relator
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DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio aprova o
voto do Relator, por unanimidade.

                  Curitiba, 21 de outubro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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