
PROCESSO N°  781/16                                 PROTOCOLO Nº  13.893.594-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 588/16         APROVADO EM 17/08/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL IRÊNIO MOREIRA NASCIMENTO –
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E NORMAL

MUNICÍPIO: TIBAGI

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

 1. Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1080/16–
Sued/Seed, de 08/07/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de Ponta Grossa, em 18/12/15, de interesse do Colégio Estadual Irênio
Moreira Nascimento - Ensino Fundamental, Médio e Normal, do município de
Tibagi, mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  pelo  qual  solicita  a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

 1.1 Da Instituição de Ensino 

 O   Colégio Estadual  Irênio Moreira Nascimento -  Ensino
Fundamental, Médio e Normal,  localizado na Rua Guataçara Borba Carneiro,
nº 440, município de Tibagi  é mantido pelo Governo do Estado do Paraná.
Obteve o credenciamento para a oferta da Educação Básica pela Resolução
Secretarial nº 1316/12, de 24/02/12,  pelo prazo de cinco anos, a partir da data
da publicação em DOE, de 20/03/12 até 20/03/17.

O Ensino Médio foi autorizado a funcionar  pela Resolução
Secretarial nº 479/90, de 15/02/90, prorrogada pela Resolução Secretarial n°
720/92, de 13/03/92. Obteve o reconhecimento pela Resolução Secretarial nº
1676/92,  de  04/06/92.  O  reconhecimento  foi  renovado  pelas  Resoluções
Secretariais  nº  1847/03,  de  12/06/03,  Resolução Secretarial  nº  3713/08,  de
12/08/08 e pela Resolução Secretarial nº 3578/14, de 15/07/14, com base no
Parecer CEE/CEMEP nº 55/14, de 13/03/14, pelo prazo de três anos, a partir
de 12/06/13 até 12/06/16. 
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

 Matriz Curricular (fl. 185)
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 Matriz Curricular (fl. 185)

 Matriz Curricular (fl. 187)
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1.3 Relatório de Avaliação Interna (fl. 202)

Obs.: A equipe pedagógica comunicou aos pais e responsáveis, através de bilhetes e telefonemas, as
faltas dos alunos. Alguns pais/responsáveis vieram até o Colégio e  cientes das faltas dos filhos firmaram
compromisso em rever a situação. Após tal procedimento alguns alunos retornaram às aulas e os que não
retornaram foram encaminhados ao Conselho Tutelar.

1.4 Comissão de Verificação (fl. 188)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 213/16, de 14/06/16, NRE de Ponta Grossa, integrada pelos
técnicos  pedagógicos:  Denize  Regina  Safraider  Glugoski,  licenciada  em
Pedagogia;  Marinete  de Fátima Schwab,  licenciada  em Pedagogia  e  Paulo
Eduardo Ribeiro, licenciado em Música, procedeu a verificação in loco,  emitiu
laudo técnico favorável ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio e informa:

(…) A instituição de ensino apresenta condições de infraestrutura para
o  desenvolvimento  das  atividades  escolares.  Possui  acessibilidade
para educandos com deficiência. 
(…)  Passou  por  melhorias,  tais  como:  instalação  da  rede  wi-fi,
específica para os laboratórios de Informática e Secretaria. Reforma
dos  banheiros  dos  alunos  e  construção  de  um  banheiro  para
educandos com deficiência. Instalação de bebedouros, de câmeras de
segurança; manutenção da rede elétrica; aquisição de equipamentos e
recursos  pedagógicos,  como  DVDs,  livros,  mapas,  Data  Show,
materiais esportivos, notebooks, dentre outros.
(…) O laboratório de Química, Física e Biologia está instalado em local
arejado e adequado. Dispõe de materiais e equipamentos necessários
para o desenvolvimento das aulas práticas.
(…) A biblioteca possui acervo bibliográfico atualizado e suficiente em
títulos, volumes e exemplares para atender a demanda da comunidade
escolar.
(…) O laboratório de Informática possui 19 computadores do Proinfo e
10 computadores do Paraná Digital. Está instalado em local apropriado.
(…) Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola,  
mas não obteve o Certificado de Conformidade. A Licença Sanitária  
apresenta validade até 19/03/17.
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(…) O corpo docente possui habilitação para  as disciplinas indicadas,
com exceção da docente que ministra a disciplina de Física, licenciada
em Matemática.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de Ponta Grossa, em 21/06/16, 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. 200).

 1.5 Parecer CEF/Seed (fl. 209)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
1391/16–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  Irênio  Moreira  Nascimento  -  Ensino
Fundamental, Médio e Normal, do município de Tibagi.

O Parecer CEE/CEMEP nº 55/14, de 13/03/14, concedeu a
renovação do reconhecimento do curso, à época,  pelo prazo de três anos, pelo
motivo da instituição de ensino apresentar docentes não habilitados para as
disciplinas de Filosofia, Física e Sociologia. 

Da  análise  do  protocolado  constata-se  que  os  docentes
indicados  para  as  disciplinas  de Filosofia  e  Sociologia  possuem habilitação
específica,  porém,  ainda  apresenta  a  ressalva  em relação  ao  docente  que
ministra a disciplina de Física com formação em Matemática, contrariando o
inciso IV, do art. 45, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

 Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na
Escola,  mas  não  obteve  o  Certificado  de  Conformidade,  às  exigências  de
prevenção de incêndio e emergências.  A Licença Sanitária apresenta validade
até 19/03/17.

O prazo de vencimento do credenciamento para oferta da
Educação  Básica  expirará  em  20/03/17.  Deve  a  instituição  de  ensino
providenciar  a  renovação  do  credenciamento  180  dias  antes  de  seu
vencimento, nos termos do § 3º, art. 25, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

De acordo com o relatório circunstanciado da Comissão de
Verificação  a  instituição  de  ensino  possui  recursos  físicos,  materiais,
tecnológicos, pedagógicos, de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR. 
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 II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,   do  Colégio  Estadual  Irênio  Moreira
Nascimento - Ensino Fundamental, Médio e Normal,  do  município  de  Tibagi,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de cinco anos, a partir
de 12/06/16 até 12/06/21, de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir a infraestrutura adequada e
as condições sanitárias e de segurança necessárias para o funcionamento da
instituição  de  ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades  escolares,  em
especial à obtenção do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros,
às exigências de prevenção de incêndio e emergências.

A instituição de ensino deverá:

 a)  atender  ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,
respeitando as normas e prazos ao solicitar a renovação do credenciamento
para oferta da Educação Básica e a renovação do reconhecimento do Ensino
Médio;

b) indicar docente devidamente habilitado para a disciplina
Física;

c) solicitar a renovação do credenciamento para a oferta da
Educação Básica, considerando que o prazo expirará em 20/03/17.

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.

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

                                 Curitiba, 17 de agosto de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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