
PROCESSO Nº 1013/15                                 PROTOCOLO Nº 13.732.192-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 675/15            APROVADO EM 08/12/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  DO  CAMPO  ANTONIA  AYRES
ANTONICHEN – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  RESERVA DO IGUAÇU

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1587/15    –
SUED/SEED, de 29/10/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Guarapuava,  em  17/08/15,  de  interesse  do  Colégio  Estadual
do Campo Antonia Ayres Antonichen– Ensino Fundamental e Médio,  município de
Reserva do Iguaçu, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  do  Campo  Antonia  Ayres  Antoniche
–  Ensino  Fundamental  e Médio,  localizado  na  Rua  Principal  s/n,  município  de
Reserva do Iguaçu, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado
para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº 149/12,  de
de 12/01/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE,
de 09/02/12 a 09/02/17 (fls. 176 e 217).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
do  Ensino  Médio  pela  Resolução  Secretarial  nº  149/12,  de  12/01/12,   e  o
reconhecimento do curso pela Resolução Secretarial nº 2615/14, de   09/06/14, pelo
prazo de 03 (três) anos, de 09/02/13 a 09/02/16 (fls. 176 e 180).
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1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 215)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 210)

1.4 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
134/15,  de  23/09/15,  do  NRE  de Guarapuava,  composta  pelas  técnicas
pedagógicas: Verônica Schroeder e Gianna M. Cordeiro Frutuoso – licenciadas em
Pedagogia e  Lucia Muzolon – licenciada em Letras, procedeu a verificação in loco e
emitiu laudo técnico  ao pedido de  renovação de  reconhecimento do Ensino Médio
(fls. 191 a 207).

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 194 a 204):

 O Colégio Estadual do Campo Antonia Ayres Antonichen - EFM com área
de 976,56 m2,  construído em alvenaria, com piso de cerâmica e forro de
PVC. Localiza-se em terreno plano, com dualidade administrativa apenas do
espaço externo com a Escola Rural Municipal Santa Luzia, a qual é mantida
pela prefeitura de Reserva do Iguaçu.
(...)
Laboratório  de  Informática arejado  com  janelas  amplas,  contendo,  01
extintor de incêndios, 06 mesas e 12 computadores (...) onde são guardados
os  materiais  para  o  laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia  e  demais
materiais (...)
Os professores destas disciplinas ou trazem os alunos neste laboratório para
que eles possam manusear alguns materiais e fazer os experimentos, ou
levam os materiais para a sala de aula, tendo em vista o Colégio não possuir
um  laboratório  específico  para  Biologia,  Física  e  Química  e  também  o
número de alunos por turma ser pequeno (...)

A biblioteca possui 20m2 , com divisória de madeira, dividindo espaço com a
sala de aula de apoio à aprendizagem (...).
Possui  licença  Sanitária sob  o  nº  598/2015,  com data  de  validade  até
31/01/2016 e em relação ao Certificado do Corpo de Bombeiros, podemos
dizer que o Colégio possui o Plano das Brigadas de Incêndio, as lâmpadas
de  segurança,  as  placas  de  sinalização,  a  saída  de  emergência  e  os
extintores (...).
(...)  -  as  informações  fornecidas  pela  Coordenação  de  Documentação
Escolar/SEED, emite comprovante, confirmando que os Relatórios Finais  do
Curso do Ensino Médio (...)  referentes aos anos letivos de 2012 a 2014,
encontram-se  em ordem,  devidamente  encaminhados à CDE/SEED para
validação (com grifo no original).
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Consta à fl.  208  o Termo de Responsabilidade exarado pelo
NRE de Guarapuava, de 16/10/15 , que ratifica as informações contidas no relatório
circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  comprometendo-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
1662/15-CEF/SEED,  manifestou-se favorável à  renovação de  reconhecimento do
Ensino Médio (fls. 211 a 212).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação de reconhecimento do Ensino
Médio  do  Colégio  Estadual  do  Campo  Antonia  Ayres  Antonichen  –  Ensino
Fundamental e Médio.

O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que a instituição de ensino possui recursos materiais e  pedagógicos, atendendo à
Deliberação  nº  03/13  –  CEE/PR. Entretanto,  não  possui  espaço  físico  para  o
laboratório de Química, Física e Biologia, estando em desacordo com  o inciso III,
artigo 47 da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

       
Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores

comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção das
professoras que atuam nas disciplinas de Arte (Pedagogia), Física (acadêmica de
Física), Sociologia e Filosofia (licenciada em História), Química e Biologia (licenciada
em Ciência) e o docente de Geografia (acadêmico de Geografia),  contrariando o
estabelecido no inciso e artigo mencionados.

Cabe  destacar  que  a  instituição  de  ensino  não  possui  o
Certificado  de  Conformidade  do  Corpo  de  Bombeiros,  mas  aderiu  ao  Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola  para  a  obtenção do  referido
documento.  

 
  Portanto,  em  virtude  da  ausência  do  espaço  físico  para  o
laboratório de Química, Física e Biologia e da falta de professores habilitados para
as disciplinas indicadas no Mérito deste Parecer, em desacordo com os requisitos
legais previstos nas Deliberações deste Conselho, a renovação do reconhecimento
do Ensino Médio da instituição de ensino será concedida por prazo inferior  a 05
(cinco) anos.  

       
Foram apensados ao processo, em  17/11/15, Matriz Curricular e

vida legal da instituição de ensino  (fls. 215 a 217).
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II -   VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio,  do Colégio Estadual  do  Campo Antonia Ayres
Antonichen–  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Reserva  do  Iguaçu,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos,  a partir
de 09/02/16  a  09/02/19, de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir a infraestrutura adequada e as
condições sanitárias e de segurança para o funcionamento da instituição de ensino e
o desenvolvimento das atividades escolares, principalmente para sanar a falta do
espaço físico  para  o laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia  e  a  obtenção do
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

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

c)   atender ao contido na Deliberação nº 03/13-CEE/PR, com
especial  atenção aos  prazos estabelecidos,  quando  da  solicitação do pedido  de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio. 

Encaminhamos:

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

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

É o Parecer.

 
                                                                 

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

                Curitiba, 08 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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