
PROCESSO Nº 816/15                PROTOCOLO Nº 13.586.254-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 589/15      APROVADO EM 18/11/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO ZUMBI  DOS PALMARES –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: PALMITAL

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 1239/15 -
SUED/SEED, de 27/08/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Pitanga, em 22/04/15, do Colégio Estadual do Campo Zumbi dos Palmares
– Ensino Fundamental  e Médio,  que solicita  a  renovação do reconhecimento do
Ensino Médio. 

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio Estadual do Campo Zumbi dos Palmares – Ensino
Fundamental e Médio,  localizado no Assentamento Bela Manhã,  do município de
Palmital, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado para a oferta
da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 4369/12, de 17/07/12, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, a partir de 30/07/12 até 30/07/17. 

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  2422/10,  de  28/05/10  e  obteve  o  reconhecimento  pela  Resolução
Secretarial nº 2508/11, de 14/06/11, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início
do ano de 2010 até o final do ano de 2014.

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries. 
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Matriz Curricular (fl. 175)
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Avaliação Interna (fl. 177) 

1.3 Comissão de Verificação (fl. 179)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo
nº 58/15, de 01/06/15,  do NRE de Pitanga, composta pelos técnicos pedagógicos:
Lidia Nanci Pauluk e Maria Tereza Jaskiw, licenciadas em Matemática e Luciana D.
Aguiar Kammer, licenciada em Letras, após verificação in loco, é favorável ao pedido
de  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio  e  informa  no  relatório
circunstanciado:

(…).  Os  Relatórios  Finais  encontram-se  em  ordem,  conforme  o
Comprovante de Aprovação emitido pelo Setor de Documentação Escolar.
Há armários para a guarda de todos os documentos dos alunos os quais se
encontram nas pastas individuais e para melhor localização são numeradas.
O Colégio não possui laboratório de BIOLOGIA, FÍSICA, INFORMÁTICA e
MATEMÁTICA. 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. Biblioteca. Este espaço foi construído recentemente e tem 48
m².  O  ambiente  é  arejado,  com  instalações  adequadas  (…).O  acervo
bibliográfico conta com 21 livros, ou seja, não é suficiente para atender à
demanda. (…) Não tem banheiro para atender às pessoas portadoras de
necessidades especiais. Não tem quadra poliesportiva, mas já foi solicitado
a construção da mesma. 

No que se refere ao Laudo do Corpo de Bombeiros, o colégio apresentou o
certificado de conformidade nº 101 de 25/05/2015 assinado pelo Tenente
(…).  Em  relação  a  Licença  Sanitária,  foi  emitida  em  23/04/2015  com
vencimento  em  15/02/2016,  declarando  que  o  colégio  em  tela,  oferece
condições  necessárias  de  segurança,  higiene  e  limpeza  em  suas
instalações. O colégio conta com poucos recursos pedagógicos, utilizados
no processo de ensino aprendizagem. 

A Comissão de Verificação informa à folha 198,  o atraso na
solicitação da renovação do reconhecimento do Ensino Médio:

Informamos  que  o  colégio  (…),  encaminhou  o  processo  ao  NRE  dia
20/04/2015  com  quatro  meses  de  atraso.  O  Setor  de  Estrutura  e
Funcionamento solicitou o processo através do ofício nº 05 de 25/03/2014,
mas o Certificado de Conformidade foi emitido apenas em 25/05/2015.
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Sendo assim, o protocolado encontra-se em atraso pela questão burocrática
desse Certificado. Informamos também que o processo foi protocolado sem
ter esse Certificado seguindo a orientação da CEF (…). Salientamos ainda
que o Corpo de Bombeiros (5SGBI – SPCIP) é do município de Guarapuava
e atende toda a região central. Dessa forma temos dificuldades em receber
a visita dos mesmos devido a demanda de pedidos e pelo prazo de 90 a
120 dias para a vistoria na instituição.

Consta à fl.  192,  o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia  do  NRE  de  Pitanga,  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, pelo Parecer nº
1196/15 - 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 Zumbi dos Palmares - Ensino Fundamental e
Médio, do município de Palmital.

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  infraestrutura,  com  exceção  da  ausência  dos
laboratórios  de  Biologia,  Física  e  Informática,  recursos  humanos  devidamente
habilitados, com exceção do docente da disciplina de Química que é habilitado em
Física,  recursos  pedagógicos  e  materiais,  que  atendem parcialmente  a  proposta
pedagógica, em desacordo com o inciso III, do artigo 47, da Deliberação nº 03/13 –
CEE/PR.

Em  virtude  das  situações  apontadas  pela  Comissão  de
Verificação, com relação à ausência de infraestrutura para os laboratórios de Física,
Biologia e Informática, em desacordo com as Deliberações deste CEE, a renovação
do reconhecimento do Ensino Médio será concedida por prazo inferior a 05 (cinco)
anos.

Foi apensado ao processo à fl. 198, informação da Comissão
de Verificação sobre o atraso no envio do processo.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual do Campo Zumbi dos
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Palmares – Ensino Fundamental e Médio, do município de Palmital, mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (três) 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 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 infraestrutura  dos laboratórios  de Física,  Biologia  e  Informática  e  aos
recursos pedagógicos e materiais.

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 Química.

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, 18 de novembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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