
PROCESSO N° 717/16                                                PROTOCOLO N° 11.780.426-7

PARECER CEE/CEMEP Nº  565/16                                  APROVADO EM  16/08/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  SÃO  SEBASTIÃO  DO  MARACANÃ  –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CASTRO

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BERTOLI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria  de  Estado da Educação,  pelo  ofício  nº  967/16 –
Sued/Seed,  de  15/06/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE  de  Ponta  Grossa,  em  20/12/12,  de  interesse  do  Colégio  Estadual  São
Sebastião  do Maracanã – Ensino Fundamental e Médio, município de  Castro,  que
solicita o reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  São  Sebastião do  Maracanã  –  Ensino
Fundamental e Médio, localizado  na Colônia Maracanã,  do  município de  Castro, é
mantido pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Foi  credenciado para  a  oferta  da
Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 2091/16, de 23/05/16, pelo prazo de
10 (dez) anos, a partir da data da publicação em DOE, de 13/06/16 até 13/06/26 (fl.
184).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 1957/06, de 05/05/06, pelo prazo de 02 (dois) anos, com implantação
gradativa,  a  partir  do  início  do  ano  de  2006 até  o  final  do  ano  de  2007.  Pela
Resolução  Secretarial  nº  4904/08,  de  23/10/08,  foi  concedida  a prorrogação  da
autorização do funcionamento com validade até o final do ano de 2009, com base no
Parecer CEE/PR nº 659/08, de 08/10/08 (fls. 05, 06, 86 a 91).

Com relação ao atraso no pedido de reconhecimento do curso, a
direção da instituição de ensino justifica, à fl. 157:

(…)

Pela  falta  de  equipe  pedagógica  e  secretária,  assim  o  diretor  ficava
sobrecarregado, não conseguindo fazer todo o trabalho.
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1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 191)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 142)

1.4 Comissão de Verificação (fls. 164 e 182)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
98/16, de 01/04/16, do NRE de Ponta Grossa, composta pelos técnicos pedagógicos:
Débora Taborda Franco, licenciada em  Física, Marinete de Fátima Schwab Silva,
licenciada  em  Pedagogia,  Luiz  Fabiano  dos  Anjos,  licenciado  em  Matemática e
Adriana Tostanowski Lorenzi, licenciada em História, após verificação in loco, emitiu
laudo técnico ao pedido de reconhecimento do Ensino Médio.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 165 a 171 e 181):

(…) O Colégio está  localizado na zona rural  do Município de Castro,  no
entanto, não é denominado “do Campo”.

(…)  O  protocolado  foi  montado  de  acordo  com a  Deliberação  nº  02/10,
porém  a  partir  da  página  69  o  mesmo  foi  elaborado  de  acordo  com  a
Deliberação nº 03/13, portanto, quem assinou o requerimento foi o diretor à
época. 

(…) A instituição de ensino possui 206 alunos, quatro salas de aula de 36
m², 04 turmas no turno matutino  (1ª, 2ª, 3ª do Ensino Médio e 9º ano do
Ensino Fundamental) e 03 turmas no período vespertino (6º, 7º e 8º anos);
de  maneira  geral,  no  período  da  manhã  o  espaço  é  suficiente  para
acomodar os alunos, já no período da tarde, como as turmas são maiores, o
espaço acaba ficando pequeno e o ambiente desconfortável. 

(…) As salas de aula possuem TV pendrive, armário, carteiras e quadro;
algumas salas estão numa situação física precária, sem vidros nas janelas e
algumas portas sem fechadura; a direção anterior deixou muito a desejar,
porém, a nova gestão está comprometida e na medida do possível,  tenta
sanar os problemas.
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(…) A direção anterior cita, à fl. 92, indicação de melhorias, porém na vista in
loco constatou-se  que  estas  melhorias  não  ocorreram;  a  atual  direção
também relata que “tais melhorias não ocorreram”. A atual gestão pretende
“resgatar  o  zelo  da  comunidade escolar  pelo  Colégio,  fazendo com que
exista um ambiente de trabalho próspero, agradável, onde todos trabalhem
para o crescimento dos alunos.

(…) Quanto aos espaços físicos … a sala da direção e a secretaria ocupam
o mesmo ambiente de 18 m²; a cozinha é muito pequena, as funcionárias
não conseguem se movimentar e quando está cozinhando o calor se torna
insuportável, deixando o ambiente desconfortante.

(…)  A  quadra  poliesportiva  encontra-se  com  as  linhas  desgastadas  e
algumas telhas quebradas.

(…) O laboratório  de  Informática  não está  funcionando devido  às  fontes
estarem queimadas,  porém a direção informa que está  providenciando a
reativação.

(…)  não dispõe de espaço físico para o laboratório de Biologia,  Física e
Química,  porém,  possui  diversos  materiais  destinados  a  experimentos  e
práticas  simples,  estes  ficam  acondicionados  em  armário  na  sala  dos
professores.  Sempre  que  possível  os  professores  propõem  atividades
práticas.

(…) A biblioteca funciona com a sala da pedagoga, em um espaço de 11,10
m² …  a nova  gestão constatou que o espaço destinado à biblioteca era
pequeno e inadequado, assim no momento da verificação os livros estavam
sendo organizados em um novo espaço, com uma melhora significativa na
organização; o acervo bibliográfico é atualizado e suficiente.

(…) Não possui o Certificado de Conformidade; a direção justifica à fl. 154,
“que  uma  funcionária  não  fez  o  curso  de  brigadista,  pois  a  mesma  foi
transferida e devido o Colégio ser do interior há uma grande rotatividade de
funcionários”.

(…)  Apresentou  a  Licença  Sanitária,  de  14/09/15,  com  vencimento  em
31/03/16 (fl. 155).

(…)  O  corpo  docente  possui  habilitação  de  acordo  com  as  disciplinas
indicadas, com exceção dos docentes de Física e Sociologia: o de Física é
Tecnólogo  – graduado em Tecnologia  em Alimentos e  o  de  Sociologia  é
licenciado em História.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Ponta  Grossa,  em  15/04/16,  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. 178).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 187 e 188)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  1170/16-CEF/Seed,  de  03/06/16, é favorável  ao reconhecimento  do
Ensino Médio.

EDLB                                                                                                                                                                                              4  



PROCESSO Nº 717/16

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do
Colégio  Estadual  São  Sebastião  do  Maracanã –  Ensino  Fundamental  e  Médio,
município de Castro.

Embora  o  Colégio  esteja  localizado  em  zona  rural,  não  é
denominado Colégio do Campo.

 Cabe observar que a matéria foi  protocolada sob a égide da
Deliberação nº  02/10 –  CEE/PR,  porém  o NRE  de Ponta  Grossa designou uma
Comissão  de  Verificação  e  realizou  a  visita  in  loco,  a  qual  averiguou  todas  as
condições físicas, materiais, humanas e pedagógicas com base na Deliberação nº
03/13-CEE/PR.  Portanto,  o  reconhecimento  do  Ensino  Médio  será  concedido  de
acordo com esta Deliberação.

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  insuficientes  de  infraestrutura.  Não  possui  laboratório  de
Biologia, Física e Química; as salas de aula são pequenas para as turmas maiores e
algumas estão em situação precária; a sala para a direção e secretaria compartilham
o  mesmo  espaço  físico;  a  cozinha  ocupa  um  espaço  reduzido;  as  linhas
demarcatórias da quadra poliesportiva encontram-se desgastadas; não dispõe de
ambientes com acessibilidade e o laboratório de Informática está desativado.

Contudo,  a  nova  gestão  que  assumiu  no  ano  de 2016
reorganizou  o  espaço  da  biblioteca  e  aguarda  melhorias  para  a  reativação  do
laboratório de Informática.

Com  relação  aos  recursos  humanos  os  professores  das
disciplinas de Física e Sociologia não possuem a habilitação específica, contrariando
o inciso IV, do artigo 45, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR. 

Constata-se  que  no  Parecer  CEE/CEMEP  nº  659/08,  de
08/10/08, que prorrogou o prazo de autorização para o funcionamento do curso, às
fls. 86 a 91, destaca os números de protocolos que solicitavam, à época, ampliação
do espaço físico escolar para a construção dos laboratórios de Ciências, Química,
Física e Biologia.

Cabe  observar  ainda que  a  instituição  de  ensino  aderiu  ao
Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil  na Escola,  no entanto, não possui  o
Certificado  de  Conformidade  e  a  Licença  Sanitária  teve  o  prazo  expirado  em
31/03/16, com o processo em trâmite.

O atraso no pedido do reconhecimento do referido curso ocorreu
devido  ao acúmulo  de trabalho para  a  direção,  consequentemente,  pela falta  de
equipe pedagógica e secretária.
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Ao  processo  foram apensados  a  Matriz  Curricular  vigente,
informações sobre a denominação do Colégio e a Vida Legal do Estabelecimento de
Ensino (fls. 191 a 194).

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao reconhecimento  do
Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  São  Sebastião  do  Maracanã –  Ensino
Fundamental  e Médio,  município de  Castro,  mantido  pelo Governo do Estado do
Paraná,  desde o início do ano de 2006,  excepcionalmente,  até o final do ano de
2017.

Adverte-se  a  instituição  de  ensino  que  deve  observar  o
cumprimento  das  Deliberações  deste  Conselho  para  que  não  comprometa  a
regularidade de funcionamento de seus cursos e a vida escolar dos alunos.

A mantenedora deverá:

a)  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,  atendendo  às
exigências de prevenção de incêndio e emergências e à Licença Sanitária;

b) sanar as necessidades da instituição de ensino garantindo a
infraestrutura adequada para o pleno funcionamento dos laboratórios de Biologia,
Física, Química  e Informática, bem como  aos demais espaços descritos no Mérito
deste Parecer.

A instituição de ensino deverá:

a)  atender ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,
principalmente  em relação  aos prazos estabelecidos,  quando  solicitar  a  renovação
do  credenciamento da instituição de ensino para a oferta da Educação Básica e a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b) solicitar a renovação do reconhecimento do curso que expirará
ao final do ano de 2017;

c)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Física e Sociologia;

d)  executar  as  providências  cabíveis  à  renovação  da  Licença
Sanitária, cuja validade venceu em 31/03/16.
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Encaminhamos: 

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

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

É o Parecer.

Linda Mary Inacio De Bortoli
     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, 16 de agosto de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep 

Oscar Alves
Presidente do CEE
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