
PROCESSO N° 450/16                                                PROTOCOLO N° 13.835.453-9

PARECER CEE/CEMEP Nº  434/16                             APROVADO EM 15/06/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  ZUMBI  DOS  PALMARES  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: COLOMBO

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATOR: MARCELO OLTRAMARI

I -RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria  de  Estado da Educação,  pelo  ofício  nº  532/16 –
Sued/Seed,  de  06/04/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE  da Área Metropolitana Norte, em  05/11/15, de interesse  do Colégio  Estadual
Zumbi  dos  Palmares –  Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional,  município  de
Colombo, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Zumbi dos Palmares – Ensino Fundamental,
Médio  e Profissional, localizado na  Rua Anadir Bonato Tosin,  nº 12, Bairro  Centro
Industrial  Mauá,  do  município  de  Colombo, mantido pelo  Governo do Estado do
Paraná,  foi credenciado para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial nº  3251/13, de  17/07/13, pelo prazo de  cinco anos, a partir da data da
publicação em DOE, de 19/07/13 até 19/07/18 (fls. 118 e 119).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  201/02,  de  23/01/02,  obteve a  prorrogação de funcionamento pela
Resolução  Secretarial  nº  4159/04,  de  17/12/04,  foi reconhecido pela  Resolução
Secretarial nº  86/06, de  17/01/06 e a renovação do reconhecimento foi concedida
pela Resolução Secretarial nº  4761/13, de  21/10/13,  pelo prazo de cinco anos, de
17/01/11 até 17/01/16 (fl. 122).

Quanto ao não atendimento do prazo estabelecido no artigo 48,
da Deliberação nº 03/13 - CEE/PR, em relação ao atraso no pedido da renovação do
reconhecimento, a direção da instituição de ensino justifica, à fl. 137, que o referido
atraso  “ocorreu devido  as  inúmeras  atividades  acumuladas  em  decorrência  ao
período de greve, somando a um lapso de nossa parte”.
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries.

Matriz Curricular (fls. 123 e 124)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 135)

Consta, à fl. 136, informação da instituição de ensino quando ao
abandono escolar:

O problema crucial da evasão escolar influencia diretamente o ensinar e o
aprender, visto que estes ocorrem diariamente no encontro professor-aluno,
prejudicando os índices de aproveitamento escolar  (…). Desta maneira a
escola através de sua equipe (direção, equipe pedagógica e professores)
busca solucionar ou até mesmo amenizar o problema entrando em contato
com a família, convocando para reuniões a fim de discutir e tentar resolver,
conscientizando a família (...) da importância do educando (menor de idade)
estar frequentando/participando do espaço escolar. Alguns casos fogem das
ações  da  escola  como  instituição  de  ensino,  sendo  assim,  são
encaminhados à instituições da rede de proteção a criança e ao adolescente
(…).

1.4 Comissão de Verificação (fl. 125)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
503/15, de 08/12/15, do NRE da Área Metropolitana Norte, composta pelos técnicos
pedagógicos: Cristiane da Cruz e Sueli Tanhole de Lima, licenciadas em Matemática
e Maria da Luz de Macedo Vitorino, licenciada em Letras, procedeu a verificação in
loco, emitiu laudo técnico ao pedido de  renovação do  reconhecimento do Ensino
Médio e informa no relatório circunstanciado:

(…) Para  garantir  a  segurança,  a  instituição dispõe de extintores e  está
cadastrada no Programa de Prevenção contra incêndios e possui Brigada
Escolar  constituída,  com  cronograma  de  ações  previstas  em  Calendário
Escolar (…). 

A instituição dispõe de (…) Laboratório de Informática  (70 m²) contendo32
computadores do programa PROINFO (…) Laboratório de Física, Química e
Biologia  (…)  contendo  vidrarias,  equipamentos  e  materiais  pedagógicos
diversos (…) 
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Biblioteca (…) com um acervo com aproximadamente 7808 títulos técnicos,
literários e didáticos (…) banheiro adaptado às pessoas com necessidades
especiais (…) quadra poliesportiva coberta, uma quadra aberta (…) possui
rampas e calçadas com sinalização em toda a área de circulação externa
aos ambientes pedagógicos,  placas  e  sinalização de emergência,  possui
portão de acesso específico para pessoas com necessidades especiais (…).

A instituição  apresentou  também  a  Licença  Sanitária  nº  967/2015,  com
vigência até 14/07/2016 (…).

Os  professores  que  atuam  no  Ensino  Médio  possuem  habilitação  nas
disciplinas que ministram, com exceção dos professores:  (...) da disciplina
de Física, licenciado em Matemática, porém a instituição apresentou uma
declaração afirmando que o referido professor, faz parte do quadro próprio
do magistério desde 2003, foi nomeado para exercer a função de professor
de Física pelo decreto nº 2247/2003 de 27 de novembro de 2003, publicado
em Diário Oficial nº 6615/2003; (…)  da disciplina de Sociologia, licenciado
em Filosofia, é professor QPM na disciplina de Filosofia, e assumiu as aulas
de  Sociologia,  como  aulas  extraordinárias,  para  assumir  essa  demanda
apresentou a instituição uma declaração emitida em 15 de dezembro de
2004  pelo  Centro  de  Tecnologia  e  Ciências  Humanas,  da  Pontifícia
Universidade  Católica  do  Paraná,  onde  consta  que  o  referido  professor
cursou,  entre  outras,  a  disciplina  de  Teoria  e  Prática  da  Pesquisa  em
Filosofia,  Sociologia  da  Educação  e  Construção  da  Ação  Docente,
equivalentes a Prática de Ensino (Estágio Supervisionado).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Norte, em 10/12/15, 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. 140).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 142)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  747/16,  de  30/03/16, é  favorável  à  renovação  do reconhecimento  do
Ensino Médio. 

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do  reconhecimento do Ensino
Médio,  do  Colégio  Estadual Zumbi dos Palmares – Ensino Fundamental, Médio  e
Profissional, município de Colombo.

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta  condições  de  infraestrutura  adequada,  está  inserida  no Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, no entanto, não possui o Certificado de
Conformidade  do  Corpo  de  Bombeiros.  A Licença  da  Vigilância  Sanitária  possui
prazo  de  validade até  14/07/16,  dispõe  de recursos  materiais,  pedagógicos  e
tecnológicos, em consonância com a Deliberação nº 03/13 - CEE/PR. 
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Com relação aos recursos humanos, o docente da disciplina de
Sociologia não possui habilitação específica para a disciplina indicada, é licenciado
em  Filosofia,  estando  portanto,  em  desacordo  com  o  inciso  III,  artigo  47,  da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

O atraso no pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio ocorreu por problemas administrativos acumulados pelo período da greve.

II - VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual Zumbi  dos  Palmares –
Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional,  município  de  Colombo, mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de cinco anos, de 17/01/16 até 17/01/21,
de acordo com a Deliberação nº 03/13 - CEE/PR.

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

A instituição de ensino deverá:

a) atender ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13  -  CEE/PR,
principalmente  em  relação  aos  prazos, quando  solicitar  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio;

b) assegurar docente com habilitação específica para a disciplina
de Sociologia.

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.

Marcelo Oltramari
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, 15 de junho de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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