
PROCESSO Nº 815/15                PROTOCOLO Nº 13.448.988-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 550/15                APROVADO EM 22/10/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL DO  CAMPO  FRANCISCO  CAVALLI  DA
COSTA – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE

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 1240/15 -
SUED/SEED, de 27/08/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Pitanga, em 16/12/14, do Colégio Estadual do Campo Francisco Cavalli da
Costa – Ensino Fundamental e Médio, que solicita a renovação do reconhecimento
do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio Estadual  do Campo Francisco Cavalli  da Costa –
Ensino Fundamental e Médio, do município de Santa Maria do Oeste, localizado no
Rio do Tigre, S/N, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado para
a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial  nº 6306/12, de 17/10/12,
pelo prazo de 05 (cinco) anos,  a partir  da publicação em DOE, de 06/11/12 até
06/11/17.

O  Ensino  Médio  foi autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº 536/09, de 11/02/09, foi  reconhecido pela Resolução Secretarial  nº
4489/09, de 28/12/09, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de 28/12/09 até 28/12/14.
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1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 154)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 166)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 156)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo
nº 43/15, de 14/04/15,  do NRE de Pitanga, composta pelos técnicos pedagógicos:
Josiane  Aparecida  Silva  de  Souza,  licenciada  em Pedagogia;  Luciana  D.  Aguiar
Kammer,  licenciada em Letras  e  Bernadete  Traczuk,  licenciada em Geografia,  é
favorável ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio e informa no
Relatório Circunstanciado:

Relatórios  Finais  encontra-se  em  ordem,  conforme  o  Comprovante  de
Aprovação  emitido  pelo  Setor  de  Documentação  Escolar  deste  NRE.
Laboratório de  Ciências,  não há.  Os materiais  são  acondicionados em
caixas  e  guardados  em  armários.  Os  alunos  e  professores  julgam
importante o trabalho em um espaço diferenciado, mas a escola não dispõe
de  sala  para  acomodar  um  laboratório.  As  atividades  práticas,  quando
ocorrem, são realizadas em sala de aula.  Laboratório de Informática (54
m²); Contém 20 computadores do programa Proinfo e 16 computadores do
programa Paraná Digital  (…).  Biblioteca: não há.  Acervo Bibliográfico:
Quantidade de livros é suficiente para atender a demanda de alunos, porém
os mesmos estão guardados na sala dos professores, quando o professor
necessita,  os  livros  são  levados  para  as  salas  de  aula.  Espaço  para
Educação Física:  A instituição utiliza-se de uma quadra esportiva coberta
localizada perto  da Escola. Acessibilidade:  A instituição  está  de acordo
com  o  Programa  Escola  Acessível,  possui  rampa  de  acesso,  banheiro
adaptado, 01 sala de aula com porta alargada. 
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Corpo de Bombeiros: O Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico
Corpo de Militar do Estado do Paraná, vistoriou o estabelecimento ocupado
pelo Colégio do Campo Francisco Cavalli  Costa EFM, certificando que a
execução  das  medidas  de  segurança  contra  incêndio  e  pânico  está  de
acordo  com  as  normas.  Validade  do  Documento  10/12/15. Laudo  de
Inspeção da Vigilância Sanitária: A Vigilância Sanitária declara que depois
de  verificadas  as  instalações  e  dependências  do  prédio  da  escola,
constatou-se que a mesma oferece condições necessárias de segurança,
higiene e limpeza em suas instalações. Data da vistoria 06/06/2014. 

Consta no Relatório Circunstanciado Complementar à fl. 175,
justificativa sobre o atraso na solicitação de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio e da ausência dos laboratórios de Química, Física, Biologia e da Biblioteca: 

A dificuldade da liberação do laudo do corpo de bombeiro no ano de 2014,
este  foi  liberado  em 10/12/2014.  Com as  adequações ocorridas  com os
técnicos  pedagógicos  no  início  do  ano  de  2015,  o  setor  de  Estrutura  e
Funcionamento ficou desfalcado o que dificultou o desenvolvimento deste
processo.  Assim  que  o  setor  foi  restaurado  o  primeiro  processo  a  ser
enviado  foi  este.  Por  isso  solicitamos a  compreensão pelo  atraso  deste
protocolado.

A ausência do laboratório de química, física e biologia refere-se à falta de
espaço físico para a instalação dos equipamentos, o mesmo ocorre com a
biblioteca. Porém, foi solicitada a direção do colégio a reorganização dos
espaços  o  qual  ele  se  compromete  em  solucionar,  tendo  a  ajuda  dos
técnicos pedagógicos deste NRE. Pois conforme descrição neste relatório,
encontramos espaços que podem ser  utilizados de maneira  diferente  do
qual encontrado.

Consta à fl.  171,  o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia  do  NRE  de  Pitanga,  que  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.

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento/SEED,  pelo
Parecer nº 1194/15 - 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  do  Campo  Francisco  Cavalli  da  Costa  –  Ensino
Fundamental e Médio, do município de Santa Maria do Oeste.
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Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  do
relatório da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino não
apresenta  recursos  humanos  devidamente  habilitados  para  as  disciplinas  de
Matemática,  Filosofia,  Sociologia,  Química  e  Geografia,  não  dispõe  de  recursos
pedagógicos e condições de infraestrutura para os laboratórios de Física, Biologia,
Química  e  Biblioteca,  estando  em desacordo  com o  inciso  III,  do  artigo  47,  da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 

Em virtude das situações apontadas, da ausência de Biblioteca,
dos laboratórios de  Física, Biologia e Química e de docentes habilitados para as
disciplinas de Matemática, Filosofia, Sociologia, Química e Geografia, em desacordo
com as Deliberações deste CEE, 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 Estadual do Campo Francisco Cavalli
da Costa – Ensino Fundamental e Médio, do município de Santa Maria do Oeste,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir de
28/12/14 até 28/12/17, de acordo com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir  a  infraestrutura adequada, as
condições  sanitárias  e  de  segurança,  necessárias  para  o  funcionamento  da
instituição de ensino e o desenvolvimento das atividades escolares, com especial
atenção aos laboratórios de Ciências, Física, Química e Biologia e da Biblioteca e o
Laudo 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)  indicar  docentes  habilitados  para  as  disciplinas  de
Matemática, Filosofia, Sociologia, Química e Geografia;

c)  atender  ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13  –  CEE/PR,
respeitando  os  prazos  estabelecidos,  quando  da  solicitação  da  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;
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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, 22 de outubro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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