
PROCESSO Nº 971/15                PROTOCOLO Nº 13.709.947-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 611/15                APROVADO EM 19/11/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO SÃO FRANCISCO DE ASSIS –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO: GENERAL CARNEIRO

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 1605/15-
SUED/SEED, de 30/10/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  União  da  Vitória,  em  30/07/15,  do  Colégio  Estadual  do  Campo  São
Francisco de Assis – Ensino Fundamental e Médio, município de General Carneiro,
que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1   Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual do Campo São Francisco de Assis – Ensino
Fundamental e Médio,  situado na Colônia Iratin, do município de General Carneiro,
mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  foi  credenciado  para  ofertar  a
Educação Básica pela Resolução Secretarial nº  3490/13, de 05/08/13, pelo prazo de
cinco anos, a partir da publicação em DOE, de 23/08/13 até 23/08/18.

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 178/09, de 14/01/09, foi reconhecido  pela Resolução Secretarial nº
3502/11, de 15/08/11, pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2009 até
o final do ano de 2013.

Em relação ao atraso no protocolado do pedido de renovação do
reconhecimento do Ensino Médio, a Comissão de Verificação informa:

O  NRE  de  União  da  Vitória  ao  verificar  que  os  atos  legais  do  curso
encontravam-se  vencidos,  comunicou  à  direção  da  referida  instituição  de
ensino da necessidade de atualizar tais atos, a direção justificou que pensou
ser  automática  a  renovação.  Foi  orientada  a  fixar  em  mural  os  atos
regulatórios dos cursos, a fim de manter em dia a vida legal do Colégio.
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1.2   Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 78)
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 1.3   Avaliação Interna  (fl. 100)
 

1.4 Comissão de Verificação (fl. 79)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
17/15,  de  10/03/15,  do  NRE  de  União  da  Vitória,  integrada  pelos  técnicos
pedagógicos: Marines Otilia Kunze da Luz, licenciada em Pedagogia; Eliz Aparecida
Bernardino, licenciada em Pedagogia e Jocélia de Almeida, Licenciada em Letras,
após  análise  documental  e  verificação,  in  loco,  informa  em  seu  relatório
circunstanciado:

(…)  Em 2005 deu-se início à construção da escola. Foram construídas 05
salas de aula, entrada e quadra coberta. O processo de conclusão da obra
está  em  trâmite  no  PAR  Estadual.  No  momento  estão  sendo  utilizadas
também as dependências do Posto de Saúde. Possui rampas de acesso e
piso  especial  para  alunos  com  deficiências.  A respeito  das  instalações
sanitárias, professores e alunos utilizam, provisoriamente, os banheiros  da
Escola  Municipal  e  Posto  de  Saúde  situados  ao  lado  do  Colégio,  com
condições mínimas de higiene.
(…) A cozinha do colégio funciona, provisoriamente, em um espaço cedido
pelo Posto de Saúde. O local atende as necessidades para elaboração e
manipulação de alimentos. Não há refeitório adequado ou cantina comercial.
(…) Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil  na Escola  e
possui Licença Sanitária nº 031, válida para o exercício no ano de 2015.
(…) O laboratório de Informática, instalado em local apropriado, conta com
12 computadores, número suficiente para atender a demanda.
(…) O Colégio não possui laboratório de Química, Física e Biologia, uma
que está aguardando a liberação da mantenedora para efetivar a construção
do  restante  do  colégio,  onde  está  contemplado  o  citado  laboratório.  As
atividades práticas tem sido realizadas em sala de aula.
(…)  A  biblioteca  dispõe  de  acervo  bibliográfico  atualizado  em  número
suficiente para atender a demanda.
(…)  Os  docentes  possuem  habilitação  de  acordo  com  as  disciplinas
indicadas, à exceção dos docentes das disciplinas de Arte com formação
em Letras, Sociologia com formação em Filosofia e Física com formação em
Matemática.

 O Termo de Responsabilidade, fl. 112, emitido pela Chefia do
NRE de União da Vitória, em 03/08/15, 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  1623/15-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 do Campo São Francisco de Assis – Ensino Fundamental
e Médio, do município de General Carneiro.

 A Coordenação de Estrutura e Funcionamento (fls.104 e 105),
emite o seguinte parecer:

(...)  Da  análise  técnica  documental  do  processo,  esta  Coordenação  de
Estrutura e Funcionamento,  considerando as justificativas mencionadas no
presente protocolado, constata que foi  atendido parcialmente o contido na
Deliberação nº 03/13-CEE/PR e no Manual de Procedimentos para os Atos
Regulatórios  das  Instituições  de  Ensino.  É  favorável  à  concessão  da
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

Em virtude da precariedade das instalações e da ausência do
espaço  físico  específico  para  o  laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia,
contrariando o disposto no artigo 47,  da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, a renovação
do reconhecimento do Ensino Médio será concedida por prazo inferior a cinco anos.

 II -   VOTO  DO  RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual do Campo São Francisco de
Assis – Ensino Fundamental e Médio, do município de General Carneiro, mantido
pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir do início do
ano de 2014 até o final do ano de 2016, 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,  com especial  atenção  para  a  conclusão  da  construção  do
Colégio, a fim de solucionar as ressalvas referentes às dependências sanitárias,
local  para cozinha,  espaço próprio  para a instalação do laboratório  de Química,
Física e Biologia e demais ambientes, necessários para o bom desenvolvimento das
atividades escolares.
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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,
observando os prazos estabelecidos, quando da renovação do reconhecimento do
Ensino Médio, tendo em vista que o prazo esgotar-se-á ao final do ano de 2016;

c) indicar docentes com formação específica para as disciplinas
de Arte, Sociologia e 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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