
PROCESSO N°  452/16                                     PROTOCOLO Nº 13. 838.065-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 436/16   APROVADO EM 15/06/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO CECÍLIA MEIRELES –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: ANTONIO OLINTO

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

 1. Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº 534/16–
Sued/Seed, de 06/04/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de União da Vitória, em 06/11/15, de interesse do Colégio Estadual do
Campo  Cecília  Meireles  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do  município  de
Antonio Olinto, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, o qual solicita a
renovação do reconhecimento do  Ensino Médio.

 1.1 Da Instituição de Ensino 

 O  Colégio Estadual do Campo Cecília Meireles – Ensino
Fundamental  e  Médio,   localizado  na  localidade  Butiá,  s/nº,  zona  rural,
município de  Antonio Olinto, mantido pelo Governo do Estado do Paraná foi
credenciado para a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº
1291/15, de 28/05/15, pelo prazo de cinco anos, a partir  da publicação em
DOE, de 10/06/15 até10/06/20.

O Ensino Médio foi reconhecido pela Resolução Secretarial
nº  869/10,  de 08/03/10,  pelo prazo de cinco anos, a partir  de 08/03/10 até
08/03/15.

 A   instituição   de  ensino   justifica  o atraso do protocolado
no NRE (fl. 170) : 

(…) A direção justifica que o atraso se deu porque alguns profissionais
não  entregaram em tempo  hábil  seus  documentos  comprobatórios
para compor o processo.
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

 Matriz Curricular (fl. 167)
   

1.3 Relatório de Avaliação Interna (fl. 183)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 168)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 191/15, de 24/11/15, NRE de União da Vitória, integrada pelos
técnicos  pedagógicos:  Eliz  Aparecida  Bernardino,  licenciada em Pedagogia;
Jocélia de Almeida, licenciada em Letras e Marli  T. Brugnago, licenciada em
Ciências, procedeu a verificação, in loco,  constatou a existência de condições
para o funcionamento do Ensino Médio e informa:
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(…) A instituição de ensino funciona em dualidade administrativa com a
Escola Rural Municipal Marechal Cândido Rondon. O prédio é cedido
pela Prefeitura Municipal de Antonio Olinto.
(…) Sua área externa e interna está  distribuída de forma adequada
para o desenvolvimento das atividades escolares.
(…) A acessibilidade para educandos com deficiência, se dá por meio
de banheiros adaptados e rampas.
(…) A instituição de ensino aderiu à Brigadas Escolares – Defesa Civil
na  Escola  e  obteve  o  Certificado  de  Conformidade  do  Corpo  de
Bombeiros sob o nº 76, de 20/03/15. A Licença Sanitária foi expedida
em 20/05/15, com vigência por um ano.
(…) O colégio dispõe de uma sala ampla que comporta o laboratório de
Informática,  biblioteca  e  sala  dos  professores.  O  laboratório  de
Informática dispõe de 12 computadores. A biblioteca conta com acervo
bibliográfico  atualizado.  Livros  em quantidade  suficiente,  com títulos
diversos  para  todas  as  disciplinas  e  mais  assinaturas  de  revistas  e
jornais.
(…) O colégio não dispõe de laboratório de Química/Física e Biologia,
os  professores  realizam as  atividades práticas  em sala  de  aula,  no
saguão ou ao ar livre, pois possuem materiais específicos que ficam
alocados  em  um  armário,  na  sala  da  direção.  Encontra-se  sob  o
protocolado nº 07.531.016-1, solicitação de um laboratório de Química,
Física e Biologia.
(…) O corpo docente possui formação específica de acordo com as
disciplinas  indicadas,  à  exceção  dos  docentes  de  Filosofia,  que  é
acadêmico em Filosofia e de Física com licenciatura em Matemática e
acadêmico em Física.
(…)  Em  relação  à  evasão  e  reprovação  tem  sido  realizado
acompanhamento individual, reunião com pais e, quando necessário,
encaminhamento ao Conselho Tutelar.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de União da Vitória, em 16/12/15, ratifica as informações contidas no relatório
circunstanciado e compromete-se a zelar pelo cumprimento das disposições da
Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  e  demais atos normativos
vigentes no Sistema Estadual de Ensino do Paraná (fl. 185).

 1.5 Parecer CEF/Seed (fl. 190)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
786/16–CEF/Seed, manifesta-se favorável à renovação do reconhecimento do
Ensino Médio e encaminha o processo ao CEE/PR.

2. Mérito

Trata-se  do pedido  de  renovação  do reconhecimento  do
Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  do  Campo  Cecília  Meireles  –  Ensino
Fundamental e Médio, do município de Antonio Olinto.
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A direção justificou que o atraso do protocolado no NRE
ocorreu devido a profissionais da instituição de ensino que não entregaram
seus documentos em tempo hábil.

Da análise do protocolado e com base nas informações da
Comissão de Verificação, constata-se que o docente que ministra a disciplina
de Filosofia é acadêmico em Filosofia e o docente que ministra a disciplina de
Física é acadêmico em Física com licenciatura em Matemática. A instituição de
ensino  não  possui  laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia,  estando  em
desacordo  com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR. 

 A  instituição  de  Ensino  obteve  o  Certificado  de
Conformidade do Corpo de Bombeiros às exigências de prevenção de incêndio
e emergências. A Licença Sanitária está vigente até 20/05/16.

Em virtude  da  falta  do  laboratório  de  Química,  Física  e
Biologia,  descumprindo  o  estabelecido  nas Deliberações  deste  Conselho,  a
renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio  será  concedida  por  prazo
inferior a cinco anos

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  do  Campo  Cecília
Meireles  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do  município  de  Antonio  Olinto,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de três anos, a partir
de 08/03/15 até  08/03/18,  de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir a infraestrutura adequada e
as condições sanitárias e de segurança, necessárias para o funcionamento da
instituição  de  ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades  escolares,  em
especial à obtenção do laboratório de Química, Física e Biologia. 

A instituição de ensino deverá:
 

a)  atender  ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,
respeitando  os  prazos  estabelecidos,  ao  solicitar  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio;

b)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  de
acordo com as disciplinas indicadas.
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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.

Maria das Graças Figueiredo Saad
Relatora

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

                                 Curitiba, 15 de junho de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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