
PROCESSO N° 806/16                                                PROTOCOLO N° 13.170.528-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 615/16                              APROVADO EM 14/09/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO PROFESSORA MARIA SENEK
WOSNHAKI – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: MANDIRITUBA

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  1177/16 –
Sued/Seed,  de  25/07/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE da Área Metropolitana Sul, em 25/04/14, de interesse do Colégio Estadual do
Campo  Professora  Maria  Senek  Wosnhaki –  Ensino  Fundamental  e Médio,  do
município de  Mandirituba, que solicita  a renovação do reconhecimento do Ensino
Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual do  Campo  Professora  Maria  Senek
Wosnhaki – Ensino  Fundamental  e Médio,  localizado na  Rua  Principal,  s/n, Bairro
Espigão das Antas,  do município de Mandirituba, mantido pelo Governo do Estado
do  Paraná,  foi credenciado para  a  oferta  da  Educação  Básica pela  Resolução
Secretarial nº 2588/16, de 29/06/16, pelo prazo de dez anos, a partir de 18/07/16 até
18/07/26.

O  Ensino  Médio foi autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  4408/07, de  24/10/07, e reconhecido pela Resolução Secretarial  nº
5288/08, de  18/11/08, com base no Parecer CEE/PR nº 776/08, de 05/11/08, pelo
prazo de cinco anos, a partir de 18/11/08 até 18/11/13.
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fl. 153)

MK                                                                                                                                                                                              2     



PROCESSO N° 806/16

1.3 Avaliação Interna (fl. 165)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 154)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
230/16, de  31/05/16,  do NRE  da Área Metropolitana Sul, composta pelos técnicos
pedagógicos:  Iara  Plantes  Machado  e  Marilene  Parmezan,  licenciadas  em
Pedagogia, e Alexandra Silva, graduada em Administração, após verificação in loco
na  instituição  de  ensino, emitiu  laudo  técnico  ao  pedido  de  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio e informa no relatório circunstanciado:

(…)  o  Laboratório  de  Ciências  Naturais  mede  cerca  de  62,13  m²  (…)
equipado  com:  mesas,  cadeiras,  bancadas,  microscópio  e  vários
equipamentos de laboratório  (…).  O laboratório do PROINFO  possui 29,8
m², dispõe de dez computadores (…). A biblioteca possui aproximadamente
50,3 m² (…) um acervo bibliográfico de aproximadamente 3.878 exemplares
(…). A instituição de ensino não possui espaço próprio para a prática da
Educação Física, fazendo uso no período diurno do ginásio de esportes do
município, tomando o cuidado de estabelecer um cronograma de utilização
com a escola municipal e também com a comunidade onde a escola está
inserida. A instituição de ensino dispõe de equipamentos para acessibilidade
como rampas de acesso e banheiros adaptados.
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A instituição aderiu ao Programa Brigada Escolar – Defesa Civil na Escola
(…). A escola ainda não possui o Certificado de Conformidade porque dois
brigadistas da escola ainda não possuem o Curso em EAD e presencial (…).
A instituição de ensino foi vistoriada pela Técnica (…) recebeu o Laudo da
Vigilância  Sanitária  nº  194/2015  em  16/10/2015,  com  validade  até
16/10/2016. (...)

Justificativa do atraso (…) no mês de Novembro de 2013 a direção anterior
já havia encaminhado o processo com atraso (...). Em relação ao processo
ter ficado na escola justifica-se (…) falta de boa vontade (…) rotatividade de
servidores em especial área administrativa (…). 

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Sul, em  03/06/16, 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. 168).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 171)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1369/16, de 29/06/16, 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 do Campo Professora Maria Senek Wosnhaki – Ensino
Fundamental e Médio, do município de Mandirituba.

Considerando  as  informações  da  Comissão  de  Verificação,
constata-se  que a  instituição  de  ensino  dispõe  de materiais pedagógicos  e
tecnológicos em consonância com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 

Quanto  aos  recursos  humanos,  o  docente  de  Sociologia não
possui habilitação específica para a disciplina indicada, em desconformidade com o
inciso III, do artigo 47, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Com relação aos recursos físicos,  a instituição de ensino  não
apresenta espaço  próprio  para  as  atividades práticas da  disciplina  de  Educação
Física.

A  instituição  de  ensino  está vinculada ao Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não possui  o  Certificado  de
Conformidade. A Licença da Vigilância Sanitária é válida até 16/10/16.

O motivo do atraso no pedido de renovação do reconhecimento
do Ensino Médio foi justificado em virtude do processo ter sido encaminhado já com
atraso  na  gestão  anterior e  por  problemas  administrativos  ocasionados  pela
rotatividade  de  funcionários, em  desacordo  com  o  contido  no  artigo  48,  da
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 do Campo Professora Maria
Senek  Wosnhaki –  Ensino  Fundamental  e Médio, do  município  de  Mandirituba,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná,  pelo prazo de cinco anos,  a partir  de
18/11/13 até 18/11/18, 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 e ao espaço específico para a
realização das atividades práticas da disciplina de Educação Física.

A instituição de ensino deverá:

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

b) assegurar docente com habilitação específica para ministrar 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.

            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, 14 de setembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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