
PROCESSO Nº 1228/15                        PROTOCOLO Nº 13.805.559-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 708/15             APROVADO EM 10/12/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL TANCREDO  DE  ALMEIDA NEVES  –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: DOUTOR ULYSSES

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio 
 
RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1877/15–
SUED/SEED, de 02/12/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE da Área Metropolitana Norte, em 13/10/15, do Colégio Estadual Tancredo
de Almeida Neves – Ensino Fundamental e Médio, município de Doutor Ulysses,
que solicita o reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Tancredo  de  Almeida  Neves  –  Ensino
Fundamental e Médio, localizado na Rua José Angelino de Matos, nº 354, Centro,
do município de Doutor Ulysses, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná.
Foi credenciado para a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº
2585/13,  de  03/06/13, pelo prazo  de 05 (cinco) anos, a partir  da data da sua
publicação em DOE, de 26/06/13 até 26/06/18 (fls. 124 e 125).

O Ensino Médio  obteve a autorização para o funcionamento
pela Resolução Secretarial nº 547/98, de 27/02/98, pelo prazo de 02 (dois) anos,
com implantação gradativa, a partir da data da sua publicação em DOE, do início
do ano de 1998 até o final do ano de 1999 (fl. 126).

Pelo  Parecer  CEE/CEMEP  nº  125/13,  de  13/05/13,  a
instituição de ensino teve o pedido de reconhecimento indeferido devido a falta de
infraestrutura e qualificação específica do corpo docente (fls. 127 a 149).

No  período  de  2007  a  2010  foram  credenciadas  outras
instituições de ensino para expedir a documentação dos alunos (fl. 172).
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Consta  no  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de
Verificação, à fl. 155, a justificativa pelo atraso no pedido do reconhecimento do
referido curso:

(…)

A  direção  justifica-se  a  demora  da  solicitação  do  reconhecimento,
relatando que havia assumido a direção em 2008, e até conseguir situar-
se sobre a documentação escolar, para o bom andamento da instituição
de  ensino  e  providenciar  as  documentações  necessárias  para  a
montagem  do  processo  de  reconhecimento  do  curso  Ensino  Médio,
passou-se um tempo. Relata ainda, que esperou até o momento, para
solicitar  o  reconhecimento,  visto  que  a  infraestrutura passou-se  por
melhorias e o quadro docente com formação na área específica  está
completo, exceto a professora de Sociologia e a de Filosofia, que estão
concluindo o curso de Licenciatura na área de atuação, e que o término
está previsto para dezembro de 2015.

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries.
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Matriz Curricular (fls. 150 a 152)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 161)

1.4 Comissão de Verificação 

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo
nº  406/15, de  15/09/15,  do NRE  da Área Metropolitana Norte, composta pelos
técnicos pedagógicos: Edna Maria Tosta,  licenciada em Letras;  Sueli Tanhole de
Lima,  licenciada em Matemática e Raul Alfredo Schier,  licenciado em Geografia,
após verificação in loco, emitiu laudo técnico com parecer favorável ao pedido de
reconhecimento do Ensino Médio (fls. 153 e 163): 

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 154 a 162):

(…)

O prédio apresenta bom estado de conservação, tanto na parte estrutural
como na pintura … o ambiente possui iluminação adequada e condições
de higiene e salubridade atestada pela Vigilância Sanitária … dispõe de
extintores,  luzes  de  emergência,  placas  de  sinalização,  rampas  de
acessibilidade e banheiro adaptado. (…) Dentre as melhorias efetuadas
durante  o  período  de  vigência  da  autorização  do  curso,  estão:
jardinagem; construção da sala de professores; construção de cerca e
alambrado ao redor do Colégio; construção de uma cobertura de espaço
para  uso  dos  alunos  durante  o  intervalo;  reparo  no  laboratório  de
Biologia,  Física  e  Química;  aquisição  de  materiais  de  laboratório;
aquisição  de  livros  técnicos,  literários  e  didáticos;  organização  do
laboratório de informática e biblioteca; reforma na cozinha, banheiros e
salas de aula. (…) O laboratório de Biologia, Física e Química ocupa um
espaço próprio e encontra-se equipado. (…) A biblioteca e o laboratório
de  Informática  compartilham o  mesmo espaço  físico  … o  laboratório
dispõe  de  quinze  terminais  de  computador  …  e  a  biblioteca  possui
acervo  bibliográfico.  (…) Dispõe de quadra poliesportiva  coberta.  (…)
Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola. (…) A
Licença Sanitária encontra-se atualizada, vigente até 17/03/16.  (…) O
corpo docente possui habilitação de acordo com as disciplinas indicadas,
com  exceção  dos  docentes  de  Filosofia  e  Sociologia:  o  docente  de
Filosofia é acadêmico de Filosofia e o de Sociologia é acadêmico de
Ciências Sociais.

Em  relação  aos  docentes  contratados  sem  a  respectiva
habilitação, o Setor de Recursos Humanos do NRE da Área Metropolitana Norte,
apresentou a seguinte declaração à fl. 166:
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(…)

Declaramos  que  para  suprir  a  necessidade  dos  Estabelecimentos  de
Ensino da Rede Estadual, em caráter excepcional e temporário, somos
autorizados  a  contratar  profissionais  acadêmicos  de  cursos  de
licenciatura específica na disciplina de atuação, conforme a professora
… que ministra aulas de Sociologia e é acadêmica em Ciências Sociais e
a professora … ministra aulas de Filosofia e é acadêmica de licenciatura
em Filosofia.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE da
Área  Metropolitana  Norte,  em  23/1015,  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. 164).

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer
Técnico nº 2027/15-CEF/SEED,  de 01/12/15, é favorável ao reconhecimento do
Ensino Médio (fls. 167 e 168).

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Ensino Médio,  do
Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves – Ensino Fundamental  e Médio,
município de Doutor Ulysses.

O  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação
aponta que a instituição de ensino apresenta condições básicas de infraestrutura,
recursos  materiais,  pedagógicos  e  tecnológicos condizentes  com  a  proposta
pedagógica.

Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores  das
disciplinas  de  Filosofia  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.

Foi apensado ao processo a Vida Legal do Estabelecimento
de Ensino – VLE (fls. 171 a 173).
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II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao  reconhecimento  do
Ensino Médio, desde o início do ano de 1998, excepcionalmente até o final do ano
de 2017, do Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves – Ensino Fundamental
e  Médio,  município  de  Doutor  Ulysses, mantido  pelo  Governo  do  Estado  do
Paraná.

Adverte-se o Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves –
Ensino  Fundamental  e  Médio,  de  Doutor  Ulysses,  que  deve  observar  o
cumprimento das Deliberações do CEE/PR, que normatizam o Sistema de Ensino
do Paraná.

  A mantenedora  deverá garantir as condições de segurança
para o funcionamento da instituição de ensino e o desenvolvimento das atividades
escolares, com especial atenção ao Certificado de Conformidade.

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,
principalmente  com  relação  aos  prazos,  quando  da  solicitação  do  pedido  da
renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

c)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Filosofia e Sociologia.

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.
                                        Shirley Augusta de Sousa Piccioni

        Relatora

EDLB 8 8



PROCESSO Nº 1228/15

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

                       Curitiba, 10 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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