
PROCESSO Nº 1014/15                                 PROTOCOLO Nº 13.681.379-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 719/15            APROVADO EM 10/12/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ALBA KEINERT – ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  GUARAPUAVA

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 1585/15   –
SUED/SEED, de 29/10/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Guarapuava,  em  09/07/15,  de  interesse  do  Colégio  Estadual
Professora Alba Keinert– Ensino Fundamental e Médio, município de  Guarapuava,
que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Professora  Alba  Keinert  –  Ensino
Fundamental e Médio, localizado na  Rua  dos Policiais, nº 245, Bairro Morro Alto,
município  de   Guarapuava, é  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Foi
credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
711/12, de  26/01/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação
em DOE, de  15/02/12 a 15/02/17 (fls. 131 e 144).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
do  Ensino  Médio  pela  Resolução  Secretarial  nº  4768/11,  de  01/11/11,  e  o
reconhecimento do curso pela Resolução Secretarial nº 2323/14, de  20/05/14, pelo
prazo de 03 (três) anos, a partir do início do ano de  2013 até o final do ano de 2015
(fls. 132 e 135).

Com  relação  ao  não  atendimento  ao  prazo  estabelecido  no
artigo  48  da  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,  a  direção  da  instituição  de  ensino
apresentou justificativa nos seguintes termos:

Justificamos que o Processo de Renovação do Reconhecimento do Ensino
Médio foi protocolado no dia 09/07/2015, uma vez que ficamos aguardando
a Licença Sanitária emitida após vistoria da Vigilância Sanitária no Colégio.
A vistoria aconteceu no dia 25/06/2015 e nos foi encaminhado somente o
relatório, o Colégio ficou aguardando Laudo ou a Licença Sanitária, pois 
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temos  ciência  de  serem  documentos  necessários  para  o  processo  em
questão (fl.162).

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 146)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 156 )

1.4 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
84/15, de 28/07/15, do NRE de Guarapuava, composta pelas técnicas pedagógicas:
Simone Santi  Marinelli  – licenciada em Ciências, Lucia Muzolon – licenciada em
Letras, Elizabete de Fátima Remes Harmuch – licenciada em Pedagogia, procedeu
a  verificação  in  loco e  emitiu  laudo  técnico  ao  pedido de  renovação  de
reconhecimento do Ensino Médio (fls. 147 a 159).

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 148 a  157):

(...) A referida instituição funciona em dualidade administrativa com a Escola
Municipal  Profª  Luiza  Pawlina  do  Amaral  –  EF,  (...).  O  imóvel   é  de
propriedade da Prefeitura Municipal de Guarapuava, sendo apresentada a
prova de direito de uso do imóvel, através do Termo de Cessão de Uso do
Imóvel do Patrimônio  Municipal, vigente até 31/12/2022 (...)
Possui 1623,40 m2 de área construída, dividindo os espaços com a escola
municipal. (...)
Quanto ao espaço físico, constata-se que na escola possui sala de direção e
secretaria  ocupando  o  mesmo  espaço  com  balcão,  mesas,  cadeiras
estofadas (...) e estantes com acervo bibliográfico, o qual é itinerante, pois
não apresenta espaço físico para a biblioteca. A sala para os docentes é
ampla  e  conta  com  8  computadores,  TV  LED,  mesa  grande,  cadeiras
estofadas, armários e escaninhos próprios, bebedouro refrigerado e mural,
em alguns  momentos  os  computadores  são  utilizados no  turno  da  noite
pelos alunos do ensino médio,  pois  não há espaço para  laboratório  de
informática.  Também  não  conta  com  laboratório  de  Biologia,  Física  e
Química,  porém recebeu  o  kit  de  materiais  que  são  utilizados de  forma
itinerante. A direção relata que está tramitando a solicitação de ampliação de
salas de aula pelo protocolado nº 11.024.110-0, para o funcionamento dos
ambientes administrativos e pedagógicos inexistentes (...). 
(...)A Instituição  não  possui  quadra  esportiva  e  nenhum  espaço  que  se
caracterize para o atendimento às aulas de educação física, porém  há um
protocolado nº 11.516.613-1 que solicita uma quadra de esportes coberta e
fechada. Existem espaços alternativos utilizados pelos professores de 
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Educação  Física,  saguão  e  campo  da  comunidade  localizado  atrás  do
Colégio. (...)
(...)Não  há  biblioteca,  o  acervo  é  mantido  na  Sala  para  Atendimento
Pedagógico,  causando  sobrecarga  e  desconforto  no  trabalho  das
Pedagogas. A quantidade e variedade de livros (didáticos e literários) são
insuficientes  para  a  necessidade  docente  e  discente,  porém   a  direção
informou  que  estão  sendo  adquiridos  novos  livros,  mas  como  não  há
espaço adequado  para seu armazenamento, não é possível comprar um
acervo maior.(...)
Para  o  uso  dos  professores  e  funcionários  há  dois  banheiros  com
acessibilidade (...).

                                   Análise do relatório da Avaliação Interna
    (...)

-  Recursos Materiais: o acervo bibliográfico aumentou no período. Houve
aquisição de materiais e equipamentos didáticos, especialmente no tocante
a  tecnologia  educacional,  o  que  estimula  e  aproxima  os  alunos  do
conhecimento (com grifo no original).
(...)
 Apresenta também  Laudo da Vigilância Sanitária n° 713/2015 válido até 
21/10/16 e em relação ao Corpo de Bombeiros , a instituição está amparada
no Decreto 4837, de 04/06/12, no art. 1º e art. 7º, 8º do regulamento do 
Programa  Brigada Escolar – Defesa Civil na Escola, apresentando  
declaração do referido Programa. (...)                   

Consta  à  fl.  160  o  Termo de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE de Guarapuava, de 31/10/15, 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
1667/15-CEF/SEED, manifestou-se  favorável  à  renovação de  reconhecimento  do
Ensino Médio (fls. 163 e 164).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação de reconhecimento do Ensino
Médio  do  Colégio  Estadual  do  Professora  Alba  Keinert–  Ensino  Fundamental  e
Médio,  município de  Guarapuava.

O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que a instituição de ensino apresenta recursos materiais satisfatórios, atendendo à
Deliberação nº  03/13 –  CEE/PR. Entretanto,  não possui  laboratório  de  Química,
Física e Biologia, nem biblioteca e nem quadra poliesportiva, estando em desacordo
com  o inciso III, artigo 47 da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.
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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 das ausências dos espaços físicos para o
laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia,  biblioteca  e  quadra  poliesportiva,  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. 

II -   VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do Ensino Médio,  do  Colégio  Estadual  Professora  Alba Keinert–
Ensino Fundamental e Médio, município de  Guarapuava, mantido pelo Governo do
Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, do início do ano de 2016 até o final
do ano de 2018, 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, com destaque para a construção dos
espaços físicos para o laboratório de Química, Física e Biologia, biblioteca, quadra
poliesportiva e a obtenção do Certificado de Conformidade 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)   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, 10 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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