
PROCESSO Nº 860/15               PROTOCOLO Nº 13.633.543-0

PARECER CEE/CEMEP Nº  604/15     APROVADO EM 18/11/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  PRESIDENTE  CASTELO  BRANCO  –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO: CLEVELÂNDIA

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 1330/15-
SUED/SEED, de 15/09/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Pato Branco, em 29/05/15, do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco
– Ensino Fundamental e Médio, município de Clevelândia, que solicita a renovação
do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1   Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Presidente  Castelo  Branco  –  Ensino
Fundamental e Médio, localizado na Avenida Nossa Senhora da Luz, nº 1439,  Bairro
Bela  Vista,  do  município  de  Clevelândia,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do
Paraná, foi credenciado para ofertar a Educação Básica pela Resolução Secretarial
nº  2990/12, de 21/05/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da publicação em
DOE, de 05/06/12 até 05/06/17.

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  736/02,  de  19/03/02  e  reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº
2683/05,  de  28/09/05.  Obteve  a  renovação  do  reconhecimento   pela  Resolução
Secretarial nº 2103/10, de 19/05/10, pelo prazo de 05 anos, a partir de 28/09/10 até
28/09/15.
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A direção justifica à fl. 177, o atraso no protocolado do pedido de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio
 
 JUSTIFICATIVA

Vimos através de a presente justificativa ressaltar que a documentação referente à

Renovação do Reconhecimento do Ensino Médio, somente foi protocolada no Núcleo

Regional de Educação de Pato Branco no dia 29/05/2015, devido ao fato de que a

documentação exigia  a Certificação da Brigada Escolar e  aprovação do Corpo de

Bombeiros. Porém o Corpo de Bombeiros negava-se a fornecer a liberação tendo em

vista que o prédio do Educandário possui uma edificação antiga e não possuía todas

as condições necessárias exigidas para obter tal liberação. E também pelo fato que a

SEED deveria fornecer o Atestado de Conformidade de Edificação Escolar, de acordo

com o Decreto Estadual nº 4.837/2012 bem como a relação dos Brigadistas, o que

ocorreu somente em 25 de maio de 2015. Portanto na posse desse Certificado de

Conformidade  o  Colégio  de  imediato  encaminhou  para  o  Núcleo  Regional  de

Educação de Pato Branco, o qual protocolou no dia 29/05/15, data citada no início.

Salientamos devido a esses imprevistos não foi possível cumprir às datas previstas

pela qual pedimos escusas. 

Certos de contar com sua compreensão,

Atenciosamente

Antonio Marcelo Silveira

Diretor
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1.2   Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 128)
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 1.3   Avaliação Interna  (fl. 124)

 

1.4 Comissão de Verificação (fl. 115)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
172/15, de 19/08/15, do NRE de Pato Branco, integrada pelos técnicos pedagógicos:
José Francisco Grezzana, licenciado em Educação Física; Mariangela Betinelli  de
Oliveira  Viana,  licenciada  em  Pedagogia  e  Elaine  Lazarotto,  licenciada  em
Pedagogia, após análise documental e verificação, in loco, informa em seu relatório
circunstanciado:

(…)   A instituição  de  ensino  apresenta  infraestrutura  adequada  para  o
desenvolvimento das atividades escolares, com acessibilidade para alunos
com deficiências.  Passou por  melhorias,  tais  como:  reformas da calçada
externa do colégio, sala dos professores, banheiros masculinos e femininos,
adaptação de banheiros para alunos com deficiências e troca do forro e
beiral. Pintura externa do prédio, na quadra de esportes e nas salas de aula.
(…) Apresentou  o Certificado  de Conformidade nº  123,  de  25/05/15 e  a
Licença Sanitária vigente até 10/04/16.
(…)  Dispõe  de   laboratório  de  Ciências,  Física,  Química  e  Biologia,
devidamente equipado.
(…) O laboratório de Informática instalado em local apropriado, conta com
36 computadores completos e demais mobiliários e equipamentos.
(…) A biblioteca está adaptada em uma sala de aula,  provisoriamente,  e
conta  com  significativo  acervo  bibliográfico,  adequado  e  suficiente  para
atender a demanda e mais assinaturas de revistas e jornais.
(…) O corpo docente possui habilitação específica nas disciplinas indicadas,
à exceção da docente que ministra a disciplina de Sociologia com formação
em História. 

 O Termo de Responsabilidade, fl. 127, emitido pela Chefia do
NRE de Pato  Branco,  em 24/08/15,  ratifica  as  informações contidas no relatório
circunstanciado e compromete-se a zelar pelo cumprimento das disposições da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais atos normativos vigentes no
Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
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1.5 Parecer Técnico  CEF/SEED 

A Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  1302/15-CEF/SEED,  manifesta-se  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.

 2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio  do  Colégio  Estadual  Presidente  Castelo  Branco  –  Ensino  Fundamental  e
Médio, município de Clevelândia.

 De  acordo  com  o  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de
Verificação,  a  instituição de ensino  apresenta   infraestrutura  adequada,  recursos
humanos,  materiais,  pedagógicos,  ambientais  e  tecnológicos,  em cumprimento  à
Deliberação  nº  03/13-CEE/PR.  Portanto,  em suas atuais  condições,  atende aos
quesitos legais para o prosseguimento da oferta do curso. 

Foi apensada ao processo a fl. 177, constando a justificativa da
direção em relação ao atraso no protocolado.

 II -   VOTO  DO  RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco–
Ensino Fundamental e Médio, do município de Clevelândia, mantido pelo Governo
do  Estado  do  Paraná, pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos, a  partir  de  28/09/15  até
28/09/20,  de acordo com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

A mantenedora  deverá  garantir  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  o  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,  com
especial  atenção  aos  prazos  estabelecidos,  quando  da  renovação  do
reconhecimento;

c) indicar docente com habilitação específica para a disciplina de
Sociologia.
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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.

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, 18 de novembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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