
PROCESSO Nº 970/15                PROTOCOLO Nº 13.742.392-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 610/15                APROVADO EM 19/11/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO JOSÉ DE ALENCAR–ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E NORMAL

MUNICÍPIO: BRAGANEY

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 1606/15-
SUED/SEED, de 30/10/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Cascavel, em 24/08/15, do Colégio Estadual do Campo José de Alencar–
Ensino Fundamental, Médio e Normal, que solicita a renovação do reconhecimento
do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  do  Campo  José  de  Alencar–Ensino
Fundamental,  Médio  e  Normal,  localizado  na  Rua  Francisco  de  Paula,  nº  208,
Centro, do município de Braganey, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi
credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
2087/12, de 09/04/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da publicação em DOE,
de 20/04/12 até 20/04/17.

O  Ensino  Médio  foi autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 1729/98, de 25/05/98, foi reconhecido pela Resolução Secretarial nº
2720/21, de 09/11/01 e obteve as renovações do reconhecimento pelas Resoluções
Secretariais nº 292/07, de 01/02/07 e nº 3471/10, de 17/08/10, esta última pelo prazo
de 05 (cinco) anos, a partir de 09/01/11 até 09/01/16.

A direção da instituição de ensino justifica à fl. 103, o atraso na
solicitação da renovação de reconhecimento do Ensino Médio:

Justificamos que o atraso na entrega dos documentos para renovação de
reconhecimento  do  Curso  de  Ensino  Médio  se  deve  ao  fato  da
documentação da Brigada Escolar estava (sic) pendente para aprovação.
Outros fatos a serem considerados para o atraso foram à greve e o retorno
do processo para correções de alguns documentos.
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1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 83)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 94)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 84)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo
nº 162/15, de 18/09/15, do NRE de Cascavel, composta pelos técnicos pedagógicos:
Iolinda R. A. Dal Molin, licenciada em Pedagogia; Sonia Regina de Oliveira Andrade,
licenciada em Ciências/Matemática e Júlia Ieda Borges Tatim, licenciada em Letras,
após  análise  documental  e  verificação  in  loco,  manifesta  parecer  favorável  à
renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio e  informa  no  relatório
circunstanciado:

A estrutura física da Instituição de Ensino encontra-se em bom estado, em
prédio próprio.  Laboratório Física/Química/Biologia: o espaço destinado
às atividades de laboratório das disciplinas de Física, Química e Biologia é
um ambiente próprio. Possui três balcões, armários de aço (…). O Colégio
não conta com um profissional para atendimento no laboratório, ficando a
cargo  do  professor  o  planejamento,  acompanhamento  dos  alunos  e  a
organização anterior e posterior do espaço.  Biblioteca:  há alguns anos o
Colégio foi contemplado com a construção de um espaço próprio para a
biblioteca (…). Quanto ao acervo bibliográfico, no geral a biblioteca recebe
livros  e  coleções  de  programas  federais  e  estaduais.  Laboratório  de
Informática:  possui  um laboratório  de  Informática,  com área  de  92  m²,
equipado (…). Espaço para Educação Física: possui quadra poliesportiva
coberta  (…).  Acessibilidade: considerando  os  aspectos  legais  da
acessibilidade foram construídas rampas e corrimões de acesso em todas
as  dependências,  além  de  banheiros  adaptados  para  pessoas  com
necessidades especiais.  Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros: A
Instituição possui Licença Sanitária e do Exercício Profissional  válida até
26/01/2016, (…) e com relação ao atendimento a verificação do Corpo de
Bombeiros  a  Direção  apresentou  o  Atestado  de  Conformidade  (Brigada
Escolar) de 25/08/15, estando de acordo com as normas vigentes.
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Consta  à  fl.  97,  o  Termo  de  Responsabilidade  emitido  pela
Chefia  do  NRE  de  Cascavel,  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, pelo Parecer nº
1675/15-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 José de Alencar–Ensino Fundamental, Médio
e Normal, do município de Braganey.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  do
relatório circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição
de ensino  apresenta infraestrutura, recursos pedagógicos e materiais condizentes
com a proposta pedagógica, com exceção da ausência de docente habilitado para a
disciplina de Física, estando em desacordo com a Deliberação nº 03/13–CEE/PR.

Foi apensado ao processo à fl. 103, a justificativa da direção da
instituição sobre o atraso no envio do processo.

II - VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual do Campo José de Alencar–
Ensino  Fundamental,  Médio  e  Normal,  do  município  de  Braganey,  mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 09/01/16
até 09/01/21, 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.

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;
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b)  atender  ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13–CEE/PR,
respeitando  os  prazos  estabelecidos,  quando  da  solicitação  da  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio;

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

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, 19 de novembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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