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PARECER CEE/CEMEP Nº 529/15      APROVADO EM 21/1015
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO: COLÉGIO RURAL ESTADUAL INDÍGENA RIO DAS COBRAS –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: NOVA LARANJEIRAS

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 1139/15-
SUED/SEED, de 14/08/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Laranjeiras do Sul, em 01/07/15, do Colégio Rural Estadual Indígena Rio
das Cobras – Ensino Fundamental  e Médio, município de Nova Laranjeiras,  que
solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio  Rural  Estadual  Indígena Rio  das  Cobras –  Ensino
Fundamental  e  Médio,  localizado  na  PR  473-KM  04,  Terras  Indígenas  Rio  das
Cobras,  do município de Nova Laranjeiras, é mantido pelo Governo do Estado do
Paraná. Foi credenciado para oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial
nº 530/13, de 30/01/13, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da publicação em
DOE, de 21/02/13 até 21/02/18 (fls. 108 e 109).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  5131/07,  de  11/12/07,  reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº
1520/10, de 20/04/10, e a última renovação do reconhecimento foi concedida pela
Resolução Secretarial nº 172/14, de 20/01/14, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir
do início do ano de 2013 até o final do ano de 2015 (fl. 116). 

1.2   Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries. 
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Matriz Curricular (fls. 128 e 129)
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1.3   Avaliação Interna  (fl. 146)

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório
circunstanciado que a instituição de ensino possui um plano de ação escolar, que
entre as principais ações, estão o combate ao abandono e à reprovação.

1.4   Comissão de Verificação (fl. 131)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
91/15,  de  14/07/15,  do  NRE  de  Laranjeiras  do  Sul,  integrada  pelos  técnicos
pedagógicos:  Júlia  Camargo  Putini,  licenciada  em  Língua  Portuguesa;  Vilma
Grzybowski, licenciada em História e Édna Pilarski Rossa, licenciada em Educação
Física, emitiu laudo técnico e parecer favorável à renovação do reconhecimento do
Ensino Médio e informou em seu relatório circunstanciado: 

(…)

A  instituição  de  ensino  possui  condições  básicas  para  o  bom
desenvolvimento  do  trabalho  pedagógico.  Funciona  em  prédio  próprio,
encontra-se  em  bom  estado  de  conservação  e  atende  a  todas  as
necessidades de acesso, segurança,  saneamento,  higiene,  salubridade e
iluminação.  Apresenta  condições  favoráveis  em  todos  os  aspectos.  Nos
últimos anos foram realizadas melhorias nas instalações físicas, aquisição
de  recursos  pedagógicos  e  tecnológicos.  Dispõe  de  laboratório  de
Informática, quadra poliesportiva e biblioteca com acervo bibliográfico que
atende todas as disciplinas. O Colégio não possui laboratório de Biologia,
Física  e  Química,  as  atividades  práticas  são  realizadas  no  saguão  do
Colégio,  em sala  de aula  e  também é utilizado o laboratório  do Colégio
Estadual Rui Barbosa, que é parceiro nas atividades de laboratório. Consta
no relatório circunstanciado que a direção da instituição de ensino solicitou,
por duas vezes, junto a mantenedora, a construção do referido laboratório
com  os  protocolos  nº  7.641.459-9,  de  29/05/09  e  nº  11.428.045-3,  de
14/03/12,  sem atendimento.  A instituição  de  ensino  aderiu  ao  Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola. Apresentou o Certificado de
Conformidade  da  Brigada  Escolar  e  a  Licença  Sanitária  expedida  em
18/05/15. O corpo docente possui habilitação de acordo com as disciplinas
indicadas, com exceção dos docentes de Filosofia, Química e Sociologia: o
de Filosofia é licenciado em História; o de Química é licenciado em Ciências
Biológicas e o de Sociologia é licenciado em História. 
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O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Laranjeiras  do  Sul,  em  21/07/15,  ratifica  as  informações  contidas  no  relatório
circunstanciado e compromete-se a zelar pelo cumprimento das disposições da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais atos normativos vigentes no
Sistema Estadual de Ensino do Paraná (fl. 144).

 1.5 Parecer Técnico  CEF/SEED 

A Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  1075/15-CEF/SEED,  de  07/08/15,  é  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio (fls. 147 e 148).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio do Colégio Rural Estadual Indígena Rio das Cobras – Ensino Fundamental e
Médio, do município de Nova Laranjeiras.

Com  base  nas  informações  do  relatório  circunstanciado  da
Comissão de Verificação, a instituição de ensino apresenta regularidade e validade
da  vida  escolar  dos  alunos,  recursos  materiais  e  pedagógicos,  estando  em
conformidade com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Cabe observar que a instituição de ensino não possui espaço
físico específico para o laboratório de Biologia, Física e Química.

Com relação aos recursos humanos, os docentes que ministram
as  disciplinas  de  Filosofia,  Química  e  Sociologia,  não  possuem  a  respectiva
habilitação, contrariando o estabelecido na Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Após  análise  do  processo  e  do  relatório  circunstanciado  da
Comissão de Verificação, a instituição de ensino atende parcialmente aos requisitos
legais para oferta do curso.

Portanto, em virtude das situações apontadas com relação ao
corpo docente e à infraestrutura da instituição de ensino,  em desacordo com as
Deliberações deste  Conselho,  a  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino Médio
será concedida por prazo inferior a 05 (cinco) anos.

 II -   VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Rural  Estadual  Indígena  Rio  das
Cobras – Ensino Fundamental e Médio, do município de Nova Laranjeiras, mantido
pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir do início do
ano de 2016 até o final do ano de 2018,  de acordo com a Deliberação nº 03/13 –
CEE/PR.
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A  mantenedora  deverá  garantir  a  infraestrutura  adequada,
principalmente  em  relação  à  falta  de  espaço  físico  específico  para  o  pleno
funcionamento do laboratório de Biologia, Física e Química.

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 Filosofia, Química e Sociologia;

c)  atender  o  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.

Marcelo Oltramari
     Relator

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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