
PROCESSO Nº 446/16                                PROTOCOLO Nº 13.862.818-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 446/16           APROVADO EM  16/06/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO   ESTADUAL  AMÂNCIO  MORO    –   ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO, NORMAL E PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO:  CORBÉLIA

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 528/16      –
Sued/Seed, de 06/04/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Cascavel, em 26/11/15, de interesse do Colégio  Estadual Amâncio Moro  –
Ensino  Fundamental,  Médio,  Normal  e  Profissional,  município  de  Corbélia,  que
solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio  Estadual Amâncio Moro    –     Ensino Fundamental,
Médio, Normal e Profissional, localizado na  Rua Margarida, nº 504,  município de
Corbélia, é  mantido pelo Governo do Estado do Paraná.  Foi credenciado para a
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 2834/13, de 19/06/13, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de  12/07/13 a
12/07/18 (fls. 175 e 190).

O Curso de 2º Grau foi autorizado a funcionar pela Resolução
Secretarial nº 3560/84,  de 21/05/84, e reconhecido pela Resolução Secretarial nº
671/87, de  24/02/87. As renovações do reconhecimento do Ensino Médio foram
concedidas  pela  Resolução  Secretarial  nº  1570/03,  de  20/05/03,  e  Resolução
Secretarial nº 4740/08, de 14/10/08, e a última renovação ocorreu pela Resolução
Secretarial  nº  3181/14,  de  30/06/14,  pelo  prazo  de  03  (três)  anos,  a  partir  de
20/05/13 a 20/05/16 (fls. 179, 181 e 188).
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1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matrizes Curriculares (fls. 193 e 194)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 203)

1.4 Comissão de Verificação   (fls. 195 a 206)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
389/15, de  21/12/15, do NRE de  Cascavel, composta pelas técnicas pedagógicas:
Sonia Regina de  Oliveira  Andrade, licenciada em Ciências/Matemática; Iolinda R.
de Almeida Dal Molin, licenciada em Pedagogia e Julia Ieda Borges Tatim, licenciada
em Letras,  procedeu  a  verificação  in  loco e  emitiu  laudo  técnico  ao  pedido de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 200 a 202):
                  

– Laboratórios:   o  tamanho  do  laboratório  de  Biologia  e  Ciências
correspondem a 49 m², o laboratório de Física e Matemática tem 76,7
m².  Já  os  laboratórios  de  Informática  têm  66,7  m²  e  93,22  m².  Os
espaços  são  adequados  e  correspondem  as  indicações  legais,  a
iluminação é boa, os ambientes são arejados e os resíduos químicos
são armazenados e enviados para a Vigilância Sanitária do município.
(...)

– Biblioteca:  ampla  e  arejada,  com  aproximadamente  116,  25m²,  com
mesas  e  cadeiras  em  bom  estado  e  poltronas  disponíveis  para  o
cantinho da leitura. (...) O número de obras é o suficiente pelo nº de
matrícula de aluno.

– Espaço para Educação Física: a instituição de ensino dispõe de duas
quadras poliesportiva (...).

– Acessibilidade: foram realizadas as seguintes adequações: construção
de  mini  rampas  de  acesso  para  03  salas  de  aula,  bem  como  o
alargamento das portas. Construção de rampas de acesso para a sala
de  vídeo  (miniauditório)  e  setor  administrativo  (salas  da  equipe
pedagógica e sala da direção); rampa de acesso com corrimões para a
quadra  de  esportes  coberta,  alargamento  da  porta  de  acesso  à
biblioteca e banheiro adaptado.
(...)

– Vigilância  Sanitária:  a  instituição  de  ensino  apresentou  Laudo  da
Vigilância Sanitária, datado de 25/09/15, com validade de 01 (um) ano,
(...)
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– Corpo de Bombeiros: foi apresentada a declaração do NRE informando

que a instituição de ensino aderiu ao Programa Brigadas Escolares –
Defesa Civil  na Escola, estando de acordo com a legislação vigente.
Não foi possível a emissão do certificado de conformidade, pois nem
todos os brigadistas da instituição de ensino realizaram o curso EAD
neste ano de 2015.

O Termo de Responsabilidade exarado pelo NRE de Cascavel,
de  10/02/16,  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 (fl. 207).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 209 e 210)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
730/16-CEF/Seed,  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 Amâncio Moro – Ensino Fundamental, Médio, Normal e
Profissional, município de  Corbélia.

     
Da análise do processo e com base nas informações do relatório

circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
possui infraestrutura suficiente, recursos materiais e pedagógicos. 

       
        Com relação aos recursos humanos, os professores comprovaram

habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção do docente que
atua na disciplina de  Física  – licenciado em Matemática,  estando em desacordo
com  o inciso III, artigo 47 da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

       Cabe observar  que o  Colégio  aderiu  ao  Programa Brigadas
Escolares – Defesa Civil na Escola, mas aguarda o Certificado de Conformidade do
Corpo de Bombeiros. Apresentou o laudo da Vigilância Sanitária válido até  25/09/16.

II -   VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Amâncio  Moro –  Ensino
Fundamental,  Médio,  Normal  e  Profissional,  município  de  Corbélia,  mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 20/05/16
até 20/05/21, 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 obter o Certificado
de Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências.

MS 4 4



PROCESSO Nº 446/16

A instituição de ensino deverá:

a)   assegurar  docente  com  habilitação  específica  para  a
disciplina de Física;

b)   atender ao contido na Deliberação nº 03/13-CEE/PR, com
especial  atenção  aos  prazos  estabelecidos,  quando  solicitar  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio. 

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.

 
                                                                  Relator

          Paulo Afonso Schmidt

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

     Curitiba, 16 de junho  de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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