
PROCESSO N° 751/15                                                PROTOCOLO N° 13.412.804-6

PARECER CEE/CEMEP  Nº 533/15                             APROVADO EM 21/10/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO FRITZ KLIEWER – ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: PALMEIRA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1184/15 –
SUED/SEED, de 19/08/15, encaminha a este Conselho expediente protocolado no
NRE de Ponta Grossa, em 17/11/14, de interesse do Colégio Estadual do Campo
Fritz Kliewer – Ensino Fundamental e Médio, município de Palmeira, que solicita a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  do  Campo  Fritz  Kliewer  –  Ensino
Fundamental  e  Médio,  localizado  na  Colônia  Witmarsum,  s/nº,  zona  rural,  do
município  de  Palmeira,  é  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Foi
credenciado para a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 772/13,
de 22/02/13, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE,
de 08/03/13 até 08/03/18 (fl. 133).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 652/10, de 22/02/10, e o reconhecimento foi concedido pela Resolução
Secretarial nº 3337/14, de 10/07/14, pelo prazo de 04 (quatro) anos, a partir do início
do ano de 2011 até o final do ano de 2014 (fl. 137).

Pela Resolução Secretarial nº 3564/13, de 07/08/13, a instituição
de ensino obteve a alteração na denominação, passando para Colégio Estadual do
Campo Fritz Kliewer – Ensino Fundamental e Médio (fl. 171).

A  direção  da  instituição  de  ensino  apresentou  a  justificativa
informando o motivo do atraso na solicitação da renovação do reconhecimento do
referido curso:
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(…)

Justificamos a Vossa Senhoria que houve atraso para protocolar o processo
de nº 13.412.804-6 referente a RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO
ENSINO  MÉDIO,  devido  o  RECONHECIMENTO  DO  ENSINO  MÉDIO
protocolado sob o nº 11.629.557-1 ter acontecido através da Resolução nº
337,  de  10/07/2014,  e  publicado  no  D.O.E.  em 13  de  agosto  de  2014,
contribuindo para o atraso do levantamento da documentação exigida  (fl.
175).

1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 144)
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1.3  Avaliação Interna (fl. 154)

No que diz respeito aos números de desistentes e reprovados, a
Comissão de Verificação informou em seu relatório circunstanciado:

(…)

Em relação aos casos de desistência e reprovação a equipe pedagógica
realiza um trabalho efetivo de conscientização junto aos alunos e à família
sobre a importância dos estudos, bem como, recebem apoio e interesse por
parte dos professores em comunicá-la sobre os problemas de faltas e baixo
rendimento dos alunos (fl. 152).

1.4 Comissão de Verificação (fl. 145)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
182/15,  de  22/04/15,  do  NRE  de  Ponta  Grossa,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos:  Adriane  Tozetto  Beatriz,  licenciada  em  Pedagogia;  Nayara  Cury
Caruso, licenciada em Pedagogia e Adriane Valéria Kiszka Scheffer, licenciada em
Pedagogia, após verificação in loco, emitiu laudo técnico com parecer favorável ao
pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar que:

(…)

A instituição de ensino é constituída por 02 prédios em alvenaria, 01 ginásio
de esportes, parque infantil e um espaço amplo e arborizado. (…) No terreno
estão as instituições de ensino da rede estadual … da rede municipal … e
da  rede  particular,  mantida  pela  Associação  Comunitária  dos  Moradores
Proprietários de Witmarsum … em prédios diferentes, porém alguns espaços
são utilizados de modo compartilhado.  (…) A localidade é pertencente a
Colônia Witmarsum, imigrantes de origem alemã e que preservam a cultura
e tradição dos primeiros moradores. (…) O Colégio Estadual do Campo Fritz
Kliewer  apresentou  um Contrato  de Locação de Imóvel  da área  alugada
referente a um prédio construído de 2.098,00 m², com término de locação
em 31/12/13… há um protocolo  em trâmite  referente  a  nova locação do
imóvel. 
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(…) 

Nos  últimos  anos  ocorreram melhorias  na  estrutura  física  do  prédio,  na
aquisição de materiais e equipamentos. (…) O Colégio dispõe de laboratório
de Biologia, Física e Química. (…) Biblioteca com um acervo bibliográfico
amplo que atende as disciplinas do curso em questão. (…) Laboratório de
Informática. (…) Ginásio de esportes. (…) A instituição de ensino está se
adequando  às  normas  de  acessibilidade.  (…)  Possui  o  Certificado  de
Conformidade, de 03/03/15, com validade de 01 (um) ano. (…) Em relação à
Licença Sanitária … a Vigilância em Saúde do município de Palmeira …
emitiu o Laudo de Inspeção, em 17/09/14, sendo constatado que o referido
“estabelecimento  encontra-se  apto  ao  seu  funcionamento”.  (…)  O  corpo
docente  possui  habilitação  de  acordo  com as  disciplinas  indicadas,  com
exceção das disciplinas de Arte, Física e Sociologia: o docente de Arte é
acadêmico de Arte; o de Física é licenciado em Química e o de Sociologia é
licenciado em Pedagogia.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Ponta  Grossa,  em  04/05/15,  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 (fl. 156).

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1128/15-CEF/SEED, de 14/08/15, é favorável  à renovação do reconhecimento do
Ensino Médio (fls. 167 e 168).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio, do Colégio Estadual do Campo Fritz Kliewer – Ensino Fundamental e Médio,
município de Palmeira.

O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que a instituição de ensino apresenta infraestrutura, regularidade e validade da vida
escolar dos alunos,  recursos materiais e pedagógicos.  Entretanto, os docentes das
disciplinas de Arte,  Física e Sociologia não possuem as habilitações específicas,
contrariando o estabelecido no inciso III,  do artigo 47, da Deliberação  nº 03/13 –
CEE/PR. 

Cabe  observar  que  a  Vigilância  em  Saúde  do  município  de
Palmeira emitiu o Laudo de Inspeção, em 17/09/14 e que a instituição de ensino não
cumpriu o estabelecido no artigo 48 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, com relação
ao prazo de protocolo do pedido da renovação do reconhecimento do curso.

Constata-se  que  a  instituição  de  ensino  apresenta  condições
básicas para o prosseguimento da oferta do curso, devendo na ocasião do pedido da
renovação do reconhecimento, sanar as fragilidades apontadas no corpo docente.
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Foram  apensados  ao  processo  a  Resolução  Secretarial  nº
3564/13,  de  07/08/13,  que  trata  da  alteração  da  denominação  da  instituição  de
ensino, a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino - VLE e a justificativa da direção
do  Colégio  informando  o  motivo  do  atraso  na  solicitação  da  renovação  do
reconhecimento do curso (fls. 171 a 175).

II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual do Campo Fritz Kliewer –
Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Palmeira,  mantido  pelo  Governo  do
Estado do Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início do ano de 2015
até o final do ano de 2019, de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir  as condições sanitárias 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;

b)  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;

c)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Arte, Física e Sociologia.

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.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
       Relatora
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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.

Sandra Teresinha da Silva
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente CEE
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