
PROCESSO N° 762/15                                                PROTOCOLO N° 13.445.628-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 598/15                              APROVADO EM 18/11/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  BANDEIRANTES  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE 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 1231/15 –
SUED/SEED, de 26/08/15, encaminha a este Conselho expediente protocolado no
NRE da Área Metropolitana Norte, em 12/12/14, de interesse do Colégio Estadual
Bandeirantes – Ensino Fundamental e Médio, município de Campina Grande do Sul,
que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Bandeirantes  –  Ensino  Fundamental  e
Médio,  localizado na Rua Celestino Ferrarini,  nº  704,  Bairro Jardim Graciosa, do
município de Campina Grande do Sul, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná.
Foi credenciado para a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial  nº
5719/12, de 20/09/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação
em DOE, de 16/10/12 até 16/10/17 (fls. 62 e 63).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  1130/10,  de  24/03/10,  e  o  reconhecimento  foi  concedido  pela
Resolução Secretarial nº 505/14, de 24/01/14, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir
do início do ano de 2010 até o final do ano de 2014 (fl. 67).

A  direção  da  instituição  de  ensino  apresentou  justificativa
informando  o  motivo  do  atraso  do  pedido  da  renovação  do  reconhecimento  do
referido curso:

(…)

Justificamos que o processo de Renovação do Ensino Médio iniciou-se em
julho  de  2014,  porém devido  as  correções  e  tramitações  escola/NRE,  o
processo somente foi encaminhado definitivamente em dezembro de 2014
para  a  SEED.  Sendo  assim  não  consideramos  um  atraso,  visto  que  o
mesmo estava em processo e análise desde julho junto aos responsáveis do
setor de estrutura (fl. 107).
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Apresentou  ainda,  justificativas  sobre  a  falta  de  professor
habilitado para a disciplina de Sociologia, o cumprimento das etapas do Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola e à falta de espaço físico específico
para o laboratório de Biologia, Física e Química:

(…)

Informamos que as aulas de Sociologia são ministradas por um professor de
outra  área.  Salientamos  que  o  número  total  de  aulas  comportaria  um
professor  em nosso  Colégio,  porém não  há  profissionais  habilitados  em
nosso município com disponibilidade de carga horária para a disciplina de
Sociologia (fl. 76).

(…)

O  Colégio  …  cumpriu  todas  as  etapas  da  primeira  fase  do  Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  em  consonância  com  o
Decreto Estadual … Na primeira fase foram realizadas as seguintes ações:
sinalização  de  saídas  de  emergência;  instalação  da  iluminação  de
emergência; sistema de proteção por extintores de incêndio; constituição da
equipe da brigada escolar; adequação da central de gás; abertura de portas
de saída no sentido de fuga. De acordo com o relatório do Setor de Vistorias
do  Corpo  de  Bombeiros  está  faltando  instalar  o  corrimão  na  escadaria
principal. Justificamos que não temos laudo do Corpo de Bombeiros, sendo
que foi solicitado a vistoria via ofício no dia 31 de março de 2014, porém a
solicitação não foi  atendida até a presente data.  Uma das exigências da
legislação … para conseguir a concessão do Certificado de Conformidade
de Edificação escolar é a formação dos brigadistas composta por sessenta
horas (60 h), na modalidade EaD e de oito (8 h) na modalidade presencial.
Esta instituição de ensino participou da formação na modalidade EaD e 01
brigadista não pode participar, pois ainda não fazia parte da Brigada. A etapa
presencial  ainda  não  foi  realizada  … Esta  instituição  de  ensino  realizou
todas as etapas da 1ª fase que estavam ao alcance da mesma e, sendo
assim, solicita a continuidade do processo de renovação do reconhecimento
do  Ensino  Médio,  tendo  em  vista  que,  para  obter  o  Certificado  de
Conformidade  de  Edificação  Escolar,  depende  de  ações  que  ainda  não
foram realizadas pela mantenedora (fl. 77).

(…)

O Colégio Estadual Bandeirantes ainda não possui Laboratório de Química,
Física e Biologia  devido à infraestrutura,  que ainda aguarda prédio  novo
para sua implantação. Utilizamos um laboratório itinerante em sala de aula,
quando  necessário,  ou  o  Laboratório  de  Informática,  mediante
agendamento.  Os  materiais  são  constantemente  manuseados  pelos
professores  das  disciplinas,  em  hora-atividade,  para  a  devida  utilização,
conforme Plano de Trabalho Docente (fl. 98).

EDLB                                                                                                                                                                                              2  



PROCESSO Nº 762/15

1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 74)
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1.3  Avaliação Interna (fl. 108)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 61)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
727/14, de 12/12/14, do NRE da Área Metropolitana Norte, composta pelos técnicos
pedagógicos:  Selma Maria  Costa  de  Oliveira,  licenciada  em Ciências  Biológicas;
Maria Aurora Bontorin Manganaro, licenciada em Letras e Rosangela Lino Gulado,
licenciada em Pedagogia, informou em seu relatório circunstanciado:

(…)

A instituição de ensino dispõe de nove salas de aula, cinco delas com 50 m²,
duas com cerca de 15 m², situadas na área chamada de subsolo e duas de
madeira.  (…)  As  salas  de  madeira  foram  construídas  provisoriamente  e
embora não possuam boas condições, tiveram o assoalho reformado, porém
não podem ser desativadas em função da grande demanda. (…) O prédio
ocupado pelo Colégio pertence à Prefeitura Municipal de Campina Grande
do Sul.  (…) Não possui laboratório de Biologia,  Física e Química.  (…) A
biblioteca e o laboratório  de Informática compartilham do mesmo espaço
físico… o acervo bibliográfico atende a demanda de alunos. (…) Dispõe de
quadra poliesportiva coberta. (…) Aderiu ao Programa Brigadas Escolares –
Defesa  Civil  nas  Escolas  …  ainda  não  possui  o  Certificado  de
Conformidade.  (…)  A Licença  Sanitária  encontra-se  atualizada,  expedida
pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  em  10/12/14,  com  validade  até
10/12/15.  (…)  O  corpo  docente  possui  habilitação  de  acordo  com  as
disciplinas  indicadas,  com  exceção  do  docente  de  Sociologia  que  é
licenciado em História.

Após verificação in loco, a Comissão de Verificação emitiu laudo
técnico favorável ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio, com
as seguintes ressalvas:

(…)

Constatou-se a existência de condições básicas para o funcionamento do
Ensino  Médio,  embora  com  algumas  deficiências  na  estrutura  física,
principalmente no que se refere à inexistência do laboratório de Ciências da
Natureza, à não emissão do laudo do Corpo de Bombeiros e à ausência de
professor habilitado para ministrar a disciplina de Sociologia… está em início
de  construção  o  novo  prédio  escolar  para  solucionar  os  problemas  de
espaço e acomodação (sic) (fl. 91).
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O Termo de Responsabilidade emitido pela Assistente Técnico
da Chefia do NRE da Área Metropolitana Norte, em 15/12/14, 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. 93).

O  Termo  de  Responsabilidade,  bem  como  os  demais
documentos emitidos pelo NRE da Área Metropolitana Norte foram assinados pelo
Assistente Técnico da Chefia, conforme justificativa apresentada à fl. 96:

(…) 

Vimos  justificar  que  no  mês  de  dezembro  de  2014,  a  professora  Maria
Helena Possette, RG 6.129.523-2, designada Chefe deste NRE pelo Decreto
nº 11.918/14, de 18/08/2014, esteve por um período afastada das funções
pertinentes  ao  cargo,  por  motivos  particulares.  Todos  os  documentos
expedidos no período foram endossados pela professora Vera Carmosina da
Silva  Mallmann,  RG  4.951.610-0,  designada  para  exercer  a  função  de
Assistente Técnica deste NRE pelo Decreto nº 12.063/14, de 01/09/2014.

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1191/15-CEF/SEED, de 24/08/15, é favorável  à renovação do reconhecimento do
Ensino Médio (fls. 103 e 104).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio, do Colégio Estadual Bandeirantes – Ensino Fundamental e Médio, município
de Campina Grande do Sul.

O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que a instituição de ensino apresenta regularidade e validade da vida escolar dos
alunos, recursos materiais, pedagógicos e tecnológicos condizentes com a proposta
pedagógica.  Entretanto,  não  possui  espaço  físico  para  o  laboratório  de  Biologia,
Física e Química e o docente da disciplina de Sociologia não possui a habilitação
específica, contrariando o estabelecido no inciso III, do artigo 47, da Deliberação nº
03/13 – CEE/PR. 

O  relatório  circunstanciado  aponta  ainda  que  o  prédio  onde
funciona o Colégio pertence à Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, a
estrutura física apresenta algumas deficiências e que um prédio novo está em fase
de construção.

Cabe observar que a instituição de ensino aderiu ao Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola e aguarda a conclusão da capacitação
pelos brigadistas para o recebimento do Certificado de Conformidade. 
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Constata-se  ainda  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.

Em virtude da ausência de espaço adequado para o laboratório
de Biologia,  Física e Química, em desacordo às Deliberações deste Conselho, a
renovação  do  reconhecimento  do  curso  será  concedida  por  prazo  inferior  a  05
(cinco) anos.

Foram  apensados  ao  processo  o  Decreto  nº  12063/14,  de
01/09/14,  que  trata  da  designação  de  Vera  Carmosina  da  Silva  Mallmann,  para
exercer  a  função  de  Gestão  Pública  de  Assistente  Técnico  de  Núcleo  Regional,
justificativa da direção da instituição de ensino informando o motivo do atraso do
pedido da renovação do reconhecimento do curso, quadro de alunos do relatório da
Avaliação Interna e a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino – VLE  (fls. 107 a
112).

II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Bandeirantes  –  Ensino
Fundamental e Médio, município de Campina Grande do Sul, 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,
principalmente  em relação ao  espaço  específico  para  o  pleno  funcionamento  do
laboratório de Biologia, Física e Química e as condições sanitárias e de segurança
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 docente com habilitação específica para a disciplina
de Sociologia;

Ressaltamos que a Licença Sanitária  terá o prazo expirado em
10/12/15,  sendo  necessário  executar  as  providências  cabíveis  à  renovação  do
Laudo, a fim de atender as determinações da legislação vigente.
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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.

Sandra Teresinha da Silva
            Relatora

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 CEE
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