
PROCESSO Nº 663/15            PROTOCOLO Nº 13.254.301-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 522/15 APROVADO EM 21/10/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  HELENA  KOLODY  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: COLOMBO

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 990/15 -
SUED/SEED, de 17/07/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE da Área Metropolitana Norte, em 08/07/14, do Colégio Estadual Helena Kolody
– Ensino Fundamental  e  Médio,  que solicita  a  renovação do reconhecimento do
Ensino Médio. 

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Helena Kolody – Ensino  Fundamental  e
Médio,  localizado  na  Rua  Maria  Izabel  Tosin,  nº  181,  Bairro  Jardim  Monza,  do
município de Colombo, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado
para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº 514/14, de
24/01/14, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 05/03/14 até 05/03/19. 

O Ensino de 2º Grau Regular – Educação Geral foi autorizado
a funcionar pela Resolução Secretarial nº 5296/93, de 28/09/93, obteve 02 (duas)
prorrogações  do  prazo  de  autorização  de  funcionamento  pelas  Resoluções
Secretariais nº 2841/95, de 14/07/95 e nº 3682/97, de 03/11/97, foi reconhecido pela
Resolução  Secretarial  nº  1233/99,  de  23/03/99,  obteve  a renovação  do
reconhecimento pela Resolução Secretarial nº 2727/05, de 30/09/05, obteve a última
renovação do reconhecimento pela Resolução Secretarial nº 123/10, de 11/01/10,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 23/03/09 até 23/03/14 (fl. 104).

A direção da instituição de ensino justifica o atraso no envio do
processo de solicitação da renovação do reconhecimento do Ensino Médio:

A última Resolução de Renovação do Reconhecimento do Ensino Médio é a
Resolução  nº  123/2010,  de  onze  de  janeiro  de  dois  mil  e  dez,  com
vencimento em vinte e três de março de dois mil e quatorze. O referido ato,
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de acordo com a justificativa apresentada pela Direção, encontra-se vencido
em virtude da falta de profissionais habilitados para algumas disciplinas e as
pendências existentes em relação à adequação às normas de prevenção e
combate a incêndios, o que dificultou o encaminhamento da documentação
e o andamento do processo.

1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fls. 141 e 142)
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Avaliação Interna (fl. 140) 
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1.3 Comissão de Verificação (fl. 114)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo
nº  516/14,  de  09/07/14,  do  NRE  da  Área  Metropolitana  Norte,  composta  pelos
técnicos  pedagógicos:  Maria  Aurora  Bontorin  Manganaro,  licenciada  em  Letras;
Cristiane  da  Cruz,  licenciada  em  Matemática;  Glacy  Toniolo,  licenciada  em
Pedagogia; Otávio Schimieguel, licenciado em Letras e Filosofia e Sueli Tanhole de
Lima, licenciada em Matemática, após verificação in loco, é favorável ao pedido de
renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio  e  informa  no  relatório
circunstanciado:

Para  garantir  a  segurança,  a  instituição  dispõe  de  extintores  e  está
cadastrada no Programa de Prevenção contra Incêndios e possui Brigada
Escolar constituída, com cronograma de ações previstas em calendário. O
laboratório de Ciências situa-se no primeiro piso do prédio principal e possui
a mesma área das salas de aula (48 m²) com duas bancadas em mármore
com pia e uma bancada em madeira. (…). A instituição ainda não dispõe de
profissional  suprido  para  atendimento  ao  laboratório.  A  biblioteca  está
localizada próxima à entrada da escola (…) está informatizada e as obras
são organizadas (…). A escola conta com dois laboratórios de informática,
um em funcionamento, outro em fase de instalação. A escola dispõe de uma
quadra  sem  cobertura  (…).  Para  o  atendimento  de  alunos  com
necessidades especiais são utilizadas as salas do piso térreo, onde também
são  disponibilizados  os  banheiros  adaptados.  A instituição  apresentou  o
Laudo  da  Licença  Sanitária  sob  o  nº  1263/2013,  expedida  em:  dois  de
dezembro de dois mil e treze, com validade até dois de dezembro de dois
mil  e catorze.  (…) os recursos materiais  e ambientais  estão condizentes
com a execução da proposta pedagógica (…).

Consta à fl.  129,  o Termo de Responsabilidade emitido pela
Assistente de Chefia do NRE da Área Metropolitana Norte, onde justifica à fl. 131,
que passou a responder interinamente pelos documentos emitidos pelo NRE, pois
estava  no  aguardo  do  Decreto  de  nomeação  de  Chefia,  a  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.

1.4 Parecer Técnico CEF/SEED

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento/SEED,  pelo
Parecer  nº  897/15 -  CEF/SEED,  é favorável  à  renovação do reconhecimento  do
Ensino Médio.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio  do  Colégio  Estadual  Helena  Kolody  -  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do
município de Colombo.
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Da análise do processo e com base nas informações contidas
no  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que  a
instituição de ensino apresenta recursos pedagógicos e materiais condizentes com a
proposta  pedagógica,  com  exceção  da  ausência  de  docente  habilitado  para  a
disciplina de Filosofia, estando portanto, em desacordo com o inciso III, do artigo 47,
da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

O  prazo  da  Licença  da  Vigilância  Sanitária  expirou  em
02/12/14, com processo em trâmite.

Foram apensados ao processo às fls. 140 a 142, o quadro de
alunos da avaliação interna e Matrizes Curriculares.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Helena  Kolody –  Ensino
Fundamental e Médio, do município de Colombo, mantido pelo Governo do Estado
do Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir  de 23/03/14 até 23/03/19, de
acordo com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir a infraestrutura adequada e as
condições  sanitárias  e  de  segurança,  necessárias  para  o  funcionamento  da
instituição de ensino e o desenvolvimento das atividades escolares, com especial
atenção à Licença da Vigilância Sanitária.

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)  atender  ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13  -  CEE/PR,
respeitando  ao  prazo  estabelecido,  quando  da  solicitação  da  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio;

c) indicar docente com habilitação específica para a disciplina
de Filosofia.

Encaminhamos:

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