
PROCESSO Nº 759/15                         PROTOCOLO Nº 13.453.984-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 596/15            APROVADO EM 18/11/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  DO  CAMPO  JOSÉ  ELIAS  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO: RIO BRANCO DO SUL 

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 1232/15    –
SUED/SEED, de 26/08/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE da Área Metropolitana Norte, em 29/12/14,  de interesse  do Colégio Estadual
do Campo José Elias – Ensino Fundamental e Médio, município de  Rio Branco do
Sul, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  do  Campo  José  Elias
– Ensino Fundamental  e Médio,  localizado na Estrada Principal  do Açungui,  s/n,
município de Rio Branco do Sul, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi
credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
6899/12, de  19/11/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação
em DOE, de 30/11/12 a 30/11/17 (fl. 65).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
do  Ensino  Médio  pela  Resolução  Secretarial  nº  592/02,  de  01/03/02,  e  o
reconhecimento pela Resolução Secretarial nº 3372/11, de  09/08/11, sendo que a
renovação foi pela Resolução Secretarial nº 195/14, de 20/01/14, pelo prazo de 03
(três) anos, no período de 01/01/12 a 31/12/14 (fls. 66, 69 e  74).

Com  relação  ao  não  cumprimento  do  prazo  estabelecido  no
artigo  48  da  Deliberação  nº  03/13-  CEE/PR,  a  instituição  de  ensino  apresentou
justificativa nos seguintes termos:

Conforme  as  instruções  da  montagem  do  processo  de  Renovação  do
Reconhecimento do Ensino Médio. Informamos que este Estabelecimento de
Ensino, não possuía professor (a) habilitado(a) na disciplina de Filosofia. E
por  esse  motivo  foi  encaminhado  os  documentos  da  Professora  (...),
Licenciada em História, que atuou na disciplina neste Estabelecimento de
Ensino. Ao qual a solicitação dos documentos para a comprovação da carga
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horária,  teve  de observar  o  prazo  para  a  emissão  dos  documentos  pela
faculdade ao qual a professora se licenciou (fl. 118).

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 85 )
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1.3 Avaliação Interna (fl. 111)

1.4 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
752/14, de 19/12/14, do NRE da Área Metropolitana Norte, composta pelos técnicos
pedagógicos: Otávio  Schimieguel  –  licenciado  em  Letras  e  Filosofia,  Rosangela
Ceronato Parodi – licenciada em Letras e Glacy Toniolo – licenciada em Pedagogia,
procedeu a verificação  in loco e emitiu laudo técnico ao pedido de renovação de
reconhecimento  do  Ensino  Médio  (fls.  93  a  105).  No  relatório  circunstanciado
complementar há também a  seguinte designação de técnicas pedagógicas: Priscila
Sales de Souza – licenciada em Matemática e Luciane Cristina da Silva – licenciada
em História (fls. 111 a 112).

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 95 a 97):

   (...)
A instituição funciona nas dependências do prédio e terreno da Prefeitura
Municipal de Rio Branco do Sul, em espaço compartilhado com a Escola
Municipal Abrahão Elias Miguel, em regime de dualidade administrativa.(...)
A biblioteca  possui  uma  área  de  aproximadamente  35  m2  (...)  com  um
acervo de 3.300 obras (...)
A  instituição  ainda  não  dispõe  de  laboratório  de
Ciências/Química/Física/Biologia, mas possui equipamentos e materiais de
laboratório (...)
O  laboratório  de  informática  está  instalado  em  uma  sala  de  45.82m2

(padrão) e possui 20 terminais de computador com acesso à internet (...).

Acessibilidade
Como recursos de acessibilidade, a escola dispõe de calçadas, rampas e
banheiros adaptados (com grifo no original).
(...)
A instituição de ensino está incluída no Plano de Segurança Contra Incêndio
e Pânico, firmado entre o Corpo de Bombeiros e o Governo do Estado do
Paraná, e possui a equipe de brigadistas devidamente constituída. (...)
A instituição  apresentou  a Licença Sanitária  nº  28/14/VISA,  emitida  pela
Vigilância Sanitária de Rio Branco do Sul, com vigência até 05/08/2015.
(...)
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(...)  Os  relatórios  finais  estão  devidamente  aprovados  pelo  NRE  e
armazenados  em arquivos  digitais  pela  Coordenação  de  Documentação
Escolar (CDE), (...)      

Consta  à  fl.  106  o  Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE da Área Metropolitana Norte, de 29/12/14, que ratifica as informações contidas
no relatório circunstanciado da Comissão de Verificação, comprometendo-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, pelo Parecer nº
1186/15 - CEF/SEED, manifestou-se favorável à renovação de reconhecimento do
Ensino Médio (fls.114 a 115).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação de reconhecimento do Ensino
Médio do Colégio Estadual do Campo José Elias  – Ensino Fundamental e Médio,
município de Rio Branco do Sul.

O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que a instituição de ensino possui  recursos materiais e  pedagógicos, atendendo à
Deliberação  nº  03/13  –  CEE/PR. Entretanto,  não  possui  espaço  físico  para  o
laboratório de Química, Física e Biologia, estando em desacordo com  o inciso III,
artigo 47 da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores
comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção das
professoras que atuam nas disciplinas de Filosofia (licenciada em História), Física
(acadêmica em Física), Química (licenciada em Biologia) e Sociologia (licenciada em
Pedagogia)  que  não  comprovaram  habilitação  específica,  contrariando  o
estabelecido no inciso e artigo mencionados. 

 Cabe observar que o laudo da Vigilância Sanitária expirou em
05/08/15, com o processo em trâmite e que o Colégio aderiu ao Programa Brigadas
Escolares – Defesa Civil na Escola para a obtenção do Certificado de Conformidade
do Corpo de Bombeiros.
 
  Portanto,  em virtude  da  ausência  do  laboratório  de  Química,
Física e Biologia e de professores habilitados para as disciplinas já mencionadas,
em  desacordo  com  as  Deliberações  deste  Conselho,  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio da  instituição de ensino será concedida por prazo
inferior a 05 (cinco) anos.

       
Foram apensados ao processo, em 28/10/15, justificativa quanto

ao  atraso  na  solicitação  do  pedido  de  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino
Médio e quadro de alunos (fls. 118 e 119).
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II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio,  do  Colégio Estadual  do Campo José Elias  –
Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Rio  Branco  do  Sul, mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo  de 03 (três) anos, 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 para o funcionamento da instituição de ensino e
o desenvolvimento das atividades escolares, principalmente para sanar a falta do
espaço físico para o laboratório de Química, Física e Biologia, bem como a obtenção
do laudo da Vigilância Sanitária atualizado e do Certificado de Conformidade do
Corpo de Bombeiros.

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, Física, Química e Sociologia;

c)   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. 

Encaminhamos:

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

b)   o processo à instituição de ensino, para constituir acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

 
                                                                  

Sandra Teresinha da Silva
  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.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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