
PROCESSO Nº 854/15                        PROTOCOLO Nº 13.367.496-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 662/15             APROVADO EM 08/12/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  INDÍGENA  KÓKOJ  TY  HAN  JÁ  –
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO:  MANGUEIRINHA

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio 
 
RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1339/15–
SUED/SEED, de 16/09/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE  de  Pato Branco, em  08/10/14, do Colégio  Estadual Indígena Kókoj Ty
Han  Já –  Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de
Mangueirinha, que solicita o reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Indígena Kókoj  Ty Han Já – Educação
Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Médio,  localizado  na  Aldeia  Sede  Campina,
Reserva  Indígena  Kaingang,  do  município  de  Mangueirinha,  é  mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado para a oferta da Educação Básica
pela  Resolução Secretarial  nº  4678/11,  de  28/10/11,  pelo  prazo  de 05 (cinco)
anos, a partir da data da sua publicação em DOE, de 06/12/11 até  06/12/16 (fl.
83).

O Ensino Médio  obteve a autorização para o funcionamento
pela Resolução Secretarial nº 7205/12, de 27/11/12, pelo prazo de 02 (dois) anos,
com implantação gradativa, a partir da data da sua publicação em DOE, do início
do ano de 2013 até o final do ano de 2014 (fl. 84).

A  direção  da  instituição  de  ensino  e  os  integrantes  do
Conselho Escolar apresentaram a justificativa informando o motivo do atraso no
pedido de reconhecimento do curso:
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(…)

Através desse vimos esclarecer o motivo do não cumprimento do prazo
de protocolado do Processo de Reconhecimento do Ensino Médio deste
Estabelecimento de Ensino. Tal ocorrido motiva-se em razão do fato de
que  são  inúmeras  atribuições  da  equipe  de  trabalho  deste  Colégio,
ocorrendo  que  o  prazo  estipulado  segundo  Deliberações  passou
extrapolando. Pois devido as particularidades que diferenciam a rotina de
trabalho desta  Instituição,  as vezes  acumulam-se tarefas,  onde então
são  priorizadas  o  acompanhamento  do  ensino  aprendizagem,  a
interação  com  as  famílias  e  os  atendimentos  a  comunidade  escolar.
Compreende-se que estas questões consomem grande parte do tempo
de trabalho e além destas ainda tem muitas outras burocracias diárias as
quais também são a curto prazo. Assim, este Colegiado tem consciência
de  que  falhou  com  suas  obrigações  quanto  ao  prazo  em  questão,
compreendendo que tal encaminhamento é essencial na regulamentação
escolar e deveria estar priorizado. Entretanto, enfatiza-se que o fato em
questão não compromete no atendimento a solicitação, haja vista que os
procedimentos documentais do processo de Reconhecimento de Curso
encontra-se de acordo com o necessário para a aprovação, não havendo
assim detrimento ao andamento e deferimento deste. Contudo, acredita-
se que não há prejuízos a se considerar por se tratar apenas de questão
de  datas,  e  que  o  processo  de  elaboração,  organização  e  demais
conformidades  do  pedido  ocorre  de  forma  legítima,  sem  quaisquer
divergências  (fl. 108).

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries.
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Matriz Curricular (fl. 99)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 95)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 82)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo
nº  146/15,  de  04/08/15,  do  NRE  de  Pato  Branco,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos:  José  Francisco  Grezzana,  licenciado  em  Educação  Física;
Mariangela  Betinelli  de  Oliveira  Viana,  licenciada  em  Pedagogia e  Elaine
Lazaroto, licenciada em Pedagogia, após verificação in loco, emitiu laudo técnico
com parecer favorável ao pedido de reconhecimento do Ensino Médio  (fls. 82 e
97).

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 87 a 96): 

(…)

O  Colégio  possui  espaço  específico  para  a  biblioteca  com  acervo
bibliográfico  suficiente  para  atender  a  demanda  de  alunos.  (…)  O
laboratório de Informática também ocupa um espaço próprio e dispõe de
equipamentos  suficientes  para  o  atendimento.  (…)  Não  possui
laboratório  de  Biologia,  Física  e  Química,  as  atividades  práticas
acontecem em espaços adaptados e/ou no pátio coberto. (…) Para as
atividades de Educação Física é utilizado um espaço gramado junto ao
Colégio  e  dispõe  do  ginásio  de  esportes  e  campo  de  futebol  da
comunidade.  (…)  Nos  últimos  anos  foram  realizadas  melhorias  na
estrutura física do prédio. (…) Aderiu ao Programa Brigadas Escolares –
defesa Civil na Escola.  (…) Apresentou a Licença Sanitária atualizada,
com  validade até 30/03/16. (…) O corpo docente possui habilitação de
acordo  com  as  disciplinas  indicadas,  com  exceção  dos  docentes  de
Filosofia,  Física,  Química  e  Sociologia:  o  docente  de  Filosofia  é
licenciado  em  Pedagogia;  o  de  Física  é  licenciado  em  Ciências
Biológicas;  o de Química é licenciado em Ciências Biológicas e o de
Sociologia é licenciado em História.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Pato  Branco,  em  13/08/15,  ratifica  as  informações  contidas  no  relatório
circunstanciado 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. 98).
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1.5 Parecer Técnico CEF/SEED 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer
Técnico nº 1245/15-CEF/SEED,  de 01/09/15, é favorável ao reconhecimento do
Ensino Médio (fls. 104 e 105).

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Ensino Médio,  do
Colégio  Estadual  Indígena  Kókoj  Ty  Han  Já  –  Educação  Infantil,  Ensino
Fundamental e Médio, município de Mangueirinha.

O  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação
aponta que a instituição de ensino apresenta condições básicas de infraestrutura,
recursos  materiais  e pedagógicos  condizentes  com  a  proposta  pedagógica.
Entretanto,  não possui  espaço físico específico para o laboratório de Biologia,
Física e Química  e  as atividades práticas da disciplina de Educação Física são
realizadas em um espaço gramado junto ao Colégio, no ginásio de esportes e no
campo de futebol da comunidade.

Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores  das
disciplinas de Filosofia, Física, Química e Sociologia não possuem a habilitação
específica,  contrariando  o  inciso  IV,  do  artigo  45,  da  Deliberação  nº  03/13-
CEE/PR.

Cabe  observar  que  a  instituição  de  ensino  aderiu  ao
Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, no entanto, não possui o
Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros. 

Constata-se  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 de reconhecimento do curso.

 Portanto, em virtude da ausência de espaço físico específico
para o laboratório de Biologia, Física e Química e às fragilidades apresentadas no
quadro  docente,  em  desacordo  com  as Deliberações  deste  Conselho,  o
reconhecimento do curso será concedido por prazo inferior a 05 (cinco) anos.

 II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao  reconhecimento  do
Ensino Médio, desde o início do ano de 2013 e por mais 03 (três) anos, contados
a partir do início do ano de 2015 até o final do ano de 2017, do Colégio Estadual
Indígena Kókoj  Ty Han Já  –  Educação Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Médio,
município  de  Mangueirinha, mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  de
acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.
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A mantenedora deverá:

a) garantir as condições de segurança para o funcionamento
da  instituição  de  ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades  escolares,
principalmente em relação ao certificado de Conformidade;

b)  sanar as necessidades  do Colégio em relação à falta de
espaço físico específico para o pleno funcionamento do laboratório de Biologia,
Física e Química, bem como da quadra poliesportiva.

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 da
renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

c)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Filosofia, Física, Química e Sociologia;

d)  observar  o  prazo  do  credenciamento  da  instituição  de
ensino para a oferta da Educação Básica, que expirará ao final do ano de 2016.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para a expedição do ato de reconhecimento do Ensino Médio;

b) o processo à instituição de ensino, para constituir acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

Maria das Graças Figueiredo Saad
   Relatora

EDLB 6 6



PROCESSO Nº 854/15

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

                       Curitiba, 08 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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