
PROCESSO Nº 17/15            PROTOCOLO Nº 13.082.577-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 75/15 APROVADO EM 14/04/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  OLGA BENÁRIO  PRESTES  –  ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: QUEDAS DO IGUAÇU

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de Estado da Educação,  pelo  ofício  nº 1464/14-
SUED/SEED, de 18/12/14, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no 
NRE de Laranjeiras do Sul, em 11/02/14, do Colégio Estadual Olga Benário Prestes 
–  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Quedas  do  Iguaçu, que  solicita  a 
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

A direção da instituição de ensino justifica o atraso em solicitar a 
renovação do reconhecimento:

(…)

Ao assumir a direção do Colégio Estadual Olga Benário Prestes no início de 
2012,  desconhecia  a  situação  da  documentação  do  Colégio  e  a 
necessidade  da  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio  e  a 
convalidação, pois o mesmo já se encontrava vencido. Ao ser informada do 
vencimento das datas, vários foram os fatores que motivaram maior atraso, 
principalmente a falta de pedagoga para auxiliar na construção do PPP e do 
Regimento Escolar, pois ambos estavam sem aprovação, faltando muito a 
acrescentar. No entanto, dois pedagogos escolheram vaga no início do ano 
nesta instituição de ensino, em época diferente, mas em seguida pediram 
ordem de serviço para escolas do centro do município. Após esta situação 
iniciou uma pedagoga PSS, totalmente sem experiência, sendo a primeira 
vez que estava exercendo este cargo. Ao tomar conhecimento para auxiliar 
a diretora passou-se mais tempo e a mesma desistiu. Quando a próxima 
assumiu (5ª pessoa) é que a documentação andou um pouco, porque era 
impossível a diretora sozinha e com apenas 20 horas, tomar conta de todas 
as necessidades do colégio, pois em agosto a secretária entrou em licença 
maternidade, e não foi substituída por outra até março de 2013. Sendo que 
neste momento temos em mãos PPP e Regimento Escolar aprovados, que 
era  o  maior  agravante  do  término  do  Processo  de Renovação  do 
Reconhecimento  e  Convalidação.  Buscando  a  regularização  da 
documentação desta instituição assumo a responsabilidade relacionada no 
processo (fl. 138).
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1.1   Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Olga Benário Prestes – Ensino Fundamental 
e Médio,  localizado  no Assentamento  Celso Furtado,  do município de  Quedas do 
Iguaçu, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado para oferta 
da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 2077/14, de 28/04/14, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, a partir da publicação em DOE, de 09/06/14 até 09/06/19.

Pela  Resolução  Secretarial  nº  866/10,  de  05/03/10,  o Ensino 
Médio obteve o reconhecimento, em caráter excepcional, até o final do ano de 2011.

1.2   Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 
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Matriz Curricular (fl. 66)
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1.3   Avaliação Interna (fl. 181)

1.4   Comissão de Verificação (fl. 167)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº 
245/13,  de  16/12/13,  do  NRE  de Laranjeiras  do  Sul,  composta  pelos  técnicos 
pedagógicos:  Júlia  Camargo  Putini,  licenciada  em  Letras;  Elenir  P.  Niedzwidzki, 
licenciada em Geografia e  Tânia Maria Ribeiro, licenciada em  Letras,  emitiu laudo 
técnico favorável ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

 1.5 Informação Técnica CEF/SEED (fl. 178)

A Secretaria de Estado da Educação, pela Informação Técnica 
CEF/SEED,  encaminha  a  este  CEE/PR  o  processo  para  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio. 

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Olga Benário Prestes – Ensino Fundamental e Médio, do 
município de Quedas do Iguaçu.

Embora a solicitação pela direção da instituição de ensino e da 
Comissão  de  Verificação  referem-se  à  renovação  do  reconhecimento  e  à 
convalidação de estudos referente aos anos de 2012 e 2013, o referido pedido trata 
da renovação do reconhecimento do Ensino Médio.
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A CDE/SEED, se manifestou:

(…)

Informamos que os Relatórios Finais às fls. 139 a 156 do Ensino Médio do 
Colégio Estadual Olga Benário Prestes – Ensino Fundamental e Médio, do 
município  de  Quedas  do  Iguaçu,  encontram-se  nesta  CDE  e  estão  de 
acordo  com  a  Matriz  Curricular  às  fl.  66  do  presente  protocolado. 
Lembramos  que  os  Relatórios  Finais  não  foram  validados  por  esta 
CDE/SEED, pois o curso aguarda a renovação do reconhecimento (fl. 175).

Da análise do processo, constata-se que o corpo docente possui 
habilitação de acordo com as disciplinas indicadas,  com exceção dos docentes de 
Arte,  Filosofia,  Física e Química:  o docente de Arte é licenciado em Educação do 
Campo;  o de  Filosofia é licenciado em História;  o de  Física possui licenciatura em 
Matemática e  o de  Química é licenciado em Educação do Campo – Ciências da 
Natureza e Matemática.

O Colégio funciona em dualidade administrativa com a Escola 
Rural Municipal Luiz Carlos Prestes, localizado no Assentamento Celso Furtado. As 
salas de aula são pequenas, com pouca ventilação.  A biblioteca  e o laboratório de 
Informática dividem o mesmo espaço físico. Não dispõe de laboratório de Biologia, 
Física e Química. Não possui quadra poliesportiva e, por falta de espaço específico, 
as  aulas  práticas  de  Educação  Física  são  realizadas  no  campo  de  futebol 
pertencente  à comunidade.  A instituição  de  ensino  aderiu  ao  Programa  Brigada 
Escolar  –  Defesa  Civil  na  Escola.  O  laudo  da  Vigilância  Sanitária  venceu 
recentemente com o processo em trâmite (fls. 135, 136, 163 e 166). 

A  Comissão  de  Verificação  informa  que  após  análise  dos 
documentos  constantes do  processo  e  da  verificação, in  loco, (condição  dos 
recursos físicos, materiais e humanos, do Regimento Escolar e do Projeto Político 
Pedagógico),  a  Comissão manifesta  parecer  favorável  à  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio.

 A Coordenadoria de Projetos - COP/DEPO, Assessoria do Corpo 
de Bombeiros da PMPR informou, por escrito, que todas as escolas deverão sofrer 
intervenções para adequação de suas unidades, prevendo numa primeira etapa a 
regularização  das  vias  de  abandono,  instalação  de  extintores  de  incêndio, 
iluminação e sinalização de emergência.  Tão logo,  a unidade escolar  cumpra os 
requisitos estipulados na primeira etapa do programa, será emitido o Certificado de 
Conformidade.

Foram apensados ao processo cópia do quadro de alunos do 
Relatório de Avaliação Interna do curso, a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino 
e as cópias dos certificados de conclusão da graduação dos docentes de Arte e 
Filosofia (fls. 181 a 191).
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II -   VOTO  DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do 
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Olga  Benário  Prestes – 
Ensino Fundamental  e  Médio,  do município  de  Quedas do Iguaçu,  mantido  pelo 
Governo do Estado do Paraná,  pelo prazo de 05 (cinco) anos,  a partir do início do 
ano de 2012 até o final do ano de 2016, de acordo com a Deliberação nº  02/10 – 
CEE/PR.

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  o contido na Deliberação nº  03/13,  de 04/10/13  - 
CEE/PR, quando da solicitação de renovação do reconhecimento do curso;

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

d) solicitar a renovação do reconhecimento imediatamente, uma 
vez que o prazo expirará ao final do ano de 2016.

A  mantenedora deverá  elaborar  um  plano  específico  de 
atendimento e adequação da instituição de ensino até envio da próxima renovação 
do reconhecimento,  tendo em vista o conjunto de precariedades – pedagógicas, 
administrativas, de gestão escolar e de infraestrutura apresentadas neste Parecer, 
de modo a assegurar a qualidade educacional de seus alunos.

Encaminhamos:

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

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

É o Parecer.

EDLB 6 6



PROCESSO Nº 17/15

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

              Curitiba, 14 de abril de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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