
PROCESSO Nº 1286/14            PROTOCOLO Nº 13.105.773-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 82/15 APROVADO EM 15/04/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  SÍTIO  DO  PICA-PAU  AMARELO  –  EDUCAÇÃO 
INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: ARAPOTI

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 1390/14-
SUED/SEED, de 26/11/14, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no 
NRE de  Wenceslau Braz,  em  28/02/14,  do Colégio  Sítio  do Pica-Pau Amarelo – 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, município de Arapoti que solicita a 
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1   Da Instituição de Ensino

O Colégio Sítio do Pica-Pau Amarelo – Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Médio, localizado na Rua José Nunes de Souza, nº 625, Centro, do 
município de  Arapoti, mantido por Sena – Sociedade Educacional Nunes Azevedo 
Ltda, foi credenciado para oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 
5717/14, de 29/10/14, pelo prazo de cinco anos, a partir da publicação em DOE, de 
14/11/14 a 14/11/19.

Pela  Resolução  Secretarial  nº  5716/14,  de  29/10/14,  houve 
alteração  na  denominação  da  entidade  mantenedora  da  instituição  de  ensino, 
passando  de Sítio  do  Pica-Pau  Amarelo  S/C  Ltda, para  Sena  –  Sociedade 
Educacional Nunes Azevedo Ltda.

O  Ensino  Médio  obteve  o reconhecimento  pela  Resolução 
Secretarial nº 1238/05, de 06/05/05, pelo prazo de cinco anos, a partir  de 06/05/05 
até 06/05/10.
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A  Direção  da  instituição  de  ensino  apresentou  justificativa, 
explicando os motivos do atraso em solicitar  a renovação do reconhecimento do 
curso:

(…)
A presente vem justificar os motivos que levaram o Colégio Sítio do Pica-
Pau Amarelo – EIEFM, do município de Arapoti,  a regularizar a sua vida 
legal no que se refere ao credenciamento e à renovação do reconhecimento 
do Ensino Médio, somente na presente data. Sabemos da responsabilidade 
que temos diante  da comunidade escolar  a  que estamos inseridos,  mas 
sabemos  também  do  corpo  de  funcionários  que  este  estabelecimento 
possui, ou seja, a escola é provida de profissionais altamente preparados 
para o  desempenho de suas funções,  quer  seja  na parte  docente  como 
administrativa.  Quando  falamos  de  pessoal  docente,  esbarramos  na 
Deliberação  02/2010,  a  qual  exige  que  o  professor  seja  habilitado  na 
disciplina  que  ministra,  caso  contrário  não  poderá  constar  no  referido 
processo.  No entanto,  isso não acontece na realidade,  pelo  fato  de  que 
professores não habilitados ministram outras disciplinas, sendo aceitos pelo 
Sistema  Educacional  do  Paraná,  como  por  exemplo  os  professores 
admitidos pelo Processo Seletivo Simplificado. Esse foi um dos motivos que 
fizeram  com  que  a  solicitação  para  regularização  da  vida  escolar  do 
estabelecimento de ensino se atrasasse.  Outro motivo, foi de que, por se 
tratar  de  escola  particular,  há  uma  grande  rotatividade  de  funcionários 
administrativos, sendo que, essa parte de regularização ficou ao encargo de 
um determinado funcionário que ficando à espera de professores habilitados 
e  outras  providências,  não  levou  ao  conhecimento  da  secretaria  e  nem 
mesmo da direção. Tendo a direção tomado conhecimento da situação legal 
da  instituição,  estamos  reestruturando  nossa  equipe  administrativa  com 
objetivo  de  solucionar  nossa  situação  pendente.  Diante  do  exposto, 
solicitamos que nos confira o parecer favorável (com data retroativa), para 
prosseguirmos  na  árdua  tarefa  de  formar  cidadãos  conscientes  de  seus 
deveres e dos seus direitos. Para isso, necessitamos do aval da Secretaria 
de  Estado  da  Educação.  Evitando  que  nosso  colégio  fique  descoberto. 
Arapoti, 26/02/14 (fl. 07).
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1.2   Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 128)
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1.3  Avaliação Interna  (fl. 190)

1.4   Comissão de Verificação (fl. 167)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº 
19/14,  de  24/03/14,  do  NRE  de  Wenceslau  Braz,  composta  pelos  técnicos 
pedagógicos:  Sandra  Marim  Benedetti,  licenciada  em Ciências;  Célia  Regina  da 
Silva Asevedo, licenciada em Pedagogia e  Jocelene Inocência Ferreira, licenciada 
em  Pedagogia,  emitiu  laudo  técnico  favorável  ao  pedido de  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio.

 1.5 Informação Técnica CEF/SEED (fl. 187)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pela Informação 
Técnica  CEF/SEED,  encaminha  a  este  Conselho  o  processo  de  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino 
Médio  do  Colégio  Sítio  do  Pica-Pau  Amarelo –  Educação  Infantil,  Ensino 
Fundamental e Médio, do município de Arapoti.

Da análise do processo constata-se que o corpo docente possui 
habilitação de acordo com as disciplinas indicadas.
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A  Comissão  de  Verificação  relata  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),  constatou-se  a  veracidade  das  declarações  e  as  condições 
necessárias para o bom funcionamento do curso em questão. A referida Comissão 
manifesta parecer favorável à renovação do reconhecimento do Ensino Médio. 

Constam às fls. 182 e 183, o Certificado de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros e a Licença da Vigilância Sanitária com prazos de validade atualizados.

Foi apensado ao processo o quadro de alunos do  Relatório de 
Avaliação do Curso e a Vida Legal do Estabelecimento de ensino (fls. 190 a 193).

II -   VOTO  DO  RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Sítio do Pica-Pau Amarelo – Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Médio, do município de Arapoti, mantido por Sena – 
Sociedade Educacional Nunes Azevedo Ltda, a partir de 06/05/10, excepcionalmente 
ao final do ano de 2015, 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)  solicitar  de  imediato,  o  pedido  de  renovação  do 
reconhecimento do curso, uma vez que o prazo expirará ao final do ano de 2015.

Encaminhamos:

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

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

É o Parecer.
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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, 15 de abril de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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