
PROCESSO Nº 861/15               PROTOCOLO Nº 13.707.168-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 618/15     APROVADO EM 19/11/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO ESTADUAL AMADEU MÁRIO MARGRAF –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO: PALMEIRA

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 1329/15-
SUED/SEED, de 15/09/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Ponta Grossa, em 29/07/15, do Colégio Estadual Amadeu Mário Margraf –
Ensino Fundamental e Médio,  município de Palmeira, que solicita a renovação do
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1   Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Amadeu  Mário  Margraf  –  Ensino
Fundamental e Médio, localizado na Rua Maria Lima Malucelli, nº 3, Bairro Rocio II,
do  município  de  Palmeira,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  foi
credenciado  para  ofertar  a  Educação  Básica,  pela  Resolução  Secretarial  nº
2254/14, de 14/05/14, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da publicação em DOE,
de 27/06/14 até 27/06/19.

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 1978/04, de 01/06/04 e foi reconhecido pela Resolução Secretarial nº
1002/05,  de  06/04/05.  Obteve  a  renovação  do  reconhecimento   pela  Resolução
Secretarial  nº  2327/11,  de  06/06/11,  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  a  partir  de
06/04/10  até  06/04/15.

 A direção justifica à fl 239, o atraso no protocolado do processo
de renovação do reconhecimento do Ensino Médio:

(…)  Justificamos  que  o  atraso  no  protocolado  foi  devido  a  secretária  do
Colégio estar realizando um processo de renovação pela primeira vez, tendo
sido  necessário  o  auxílio  do  NRE,  por  várias  vezes,  para  direcionar  o
andamento do mesmo.
(…)  A  relação  de  documentos  era  extensa  e  minuciosa  e  a  falta  de
informação da responsável com relação às datas e organização do processo
gerou   este   atraso,   porém,  assim   que   as   dúvidas foram   sanadas e os

CM - IK 1 1



PROCESSO Nº 861/15

documentos organizados, o processo foi encaminhado e todas as alterações
solicitadas pelo NRE foram realizadas.  
(…)  Esperamos,  gentilmente,  a  compreensão  pela  inexperiência  da
responsável.

1.2   Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 217)

CM - IK 2 2



PROCESSO Nº 861/15

 1.3   Avaliação Interna  (fl. 226)

 1.4 Comissão de Verificação (fl. 218)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
306/15,  de  10/08/15,  do  NRE  de  Ponta  Grossa,  integrada  pelos  técnicos
pedagógicos:  Adriane  Bayer  Tozetto,  licenciatura  em  Magistério  para  Educação
Básica;  Marinete  de  Fátima Schwab,  licenciatura  em Pedagogia;  Paulo  Eduardo
Ribeiro,  licenciatura  em Música,  após  análise  documental  e  verificação,  in  loco,
informa em seu relatório circunstanciado:

(…)  A instituição de ensino funciona em dualidade administrativa com a
Escola Municipal  Nossa Senhora do Rocio,  sendo o terreno e prédio de
propriedade  do  município.  Apresenta  infraestrutura  adequada  para  o
desenvolvimento das atividades escolares.
(…)  Dispõe  de   Laboratório  de  Física,  Química  e  Biologia,  com capela,
chuveiro de emergência, TV multimídia, bancada central com pia e torneira
e demais materiais e equipamentos para as práticas.
(…) O laboratório de Informática e a biblioteca compartilham um mesmo
ambiente, equipado com TV multimídia, acervo bibliográfico suficiente para
a demanda de alunos, mobiliários e 13 computadores do Programa Paraná
Digital.
(…) O corpo docente possui habilitação específica nas disciplinas indicadas,
à exceção do docente que ministra a disciplina de Filosofia com formação
em História e os docentes que ministram Física e Sociologia, acadêmicos
nas respectivas áreas.
(…) Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola. Em
relação à Licença Sanitária  o Coordenador da Vigilância em Saúde, Sr.
Edson  Luís  Gross,  emitiu  uma  declaração  que  não  se  opõe  ao
funcionamento do referido estabelecimento.

 O Termo de Responsabilidade, fl. 228, emitido pela Chefia do
NRE de Ponta Grossa, em 17/08/15, 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  1300/15-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 Amadeu Mário Margraf – Ensino Fundamental e Médio,
do município de Palmeira.

 De  acordo  com  o  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de
Verificação, a instituição de ensino apresenta condições de infraestrutura adequada,
recursos 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. 239, constando a justificativa da
direção em relação ao atraso do protocolado.

 II -   VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Amadeu  Mário  Margraf–
Ensino Fundamental e Médio, do município de Palmeira, mantido pelo Governo do
Estado do Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 06/04/15 até 06/04/20,
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, com especial atenção à Licença Sanitária.

                                                               
 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  renovação  do
reconhecimento;

                           c) indicar docentes para as disciplinas de Filosofia, Sociologia e
Física, com habilitação específica.
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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, 19 de novembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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