
PROCESSO N° 911/16                                                PROTOCOLO N° 13.745.251-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 632/16                             APROVADO EM 15/09/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  CARMELA  DUTRA  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: GUARACI

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FEREIRA RIBAS

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1262/16 –
Sued/Seed,  de  09/08/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE de Londrina, em 26/08/15, de interesse do Colégio Estadual Carmela Dutra –
Ensino Fundamental e Médio, do município de Guaraci, que solicita a renovação do
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual Carmela  Dutra –  Ensino  Fundamental  e
Médio, localizado na Rua Antônio Ferreira Sobrinho, nº 325, Centro, do município de
Guaraci, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado para a oferta
da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 4460/13, de 02/10/13, pelo prazo
de cinco anos, a partir de 28/10/13 até 28/10/18.

O  Curso 2º Grau – Educação Geral  foi autorizado a funcionar
pela Resolução Secretarial  nº  2502/97,  de  24/07/97,  reconhecido pela Resolução
Secretarial nº 479/99, de 28/01/99, e obteve as renovações do reconhecimento pelas
Resoluções Secretariais nº  3138/04,  de  22/09/04, nº  823/10,  de  04/03/10, e  nº
3023/14, de 24/06/14, esta última, com base no Parecer CEE/CEMEP nº 103/14, de
17/03/14, pelo prazo de dois anos, a partir de 01/01/14 até 01/01/16.
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fls. 147 e 148)
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1.3 Avaliação Interna (fls. 162 e 163)
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Quanto  às  desistências  apresentadas no quadro  da avaliação
interna consta, à fl. 163, a seguinte informação:

O Colégio enfrenta problemas de desistências de alunos dos três anos do
Ensino  Médio,  que  somadas  a  baixa  assiduidade  e  aos  índices  de
reprovação, são responsáveis  por gerar  a distorção idade/série.  Algumas
justificativas  podem  ser  apontadas,  tais  como:  o  momento  vivido  pelos
jovens que frequentam o  Ensino Médio é de incertezas e de expectativas
muito abrangentes sobre sua vida escolar e profissional e muitas vezes, não
conseguem manter o foco na formação escolar. Outros se encarregam de
suprir a renda familiar ou cuidar de irmãos mais novos, sobrando pouco ou
nenhum tempo para os afazeres da escola. (…) 

Estas  situações  interferem  diretamente  no  trabalho  pedagógico.  Para  o
enfrentamento delas e para lidar com eficiência e significado, a diversidade
dos  alunos  é  respeitada  e  são  organizadas  reuniões  para  analisar
estratégias que incidam em ações transformadoras que ensejem o acesso e
a  permanência  com  êxito  no  ambiente  escolar,  tais  como,  oficinas  e
palestras envolvendo a equipe da escola e outros profissionais. Além disso,
são planejadas ações interdisciplinares oportunizando meios para que os
alunos sejam agentes do conhecimento. (...)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 149)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
200/16, de  27/06/16,  do NRE  de  Londrina, composta pelos técnicos pedagógicos:
Sandra Helena Goia Ebara e Zilda Rossi Araujo, licenciadas em Pedagogia; Débora
Garcia Perez, licenciada em Química; e Ana Cristina Perusso, licenciada em Letras,
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:

Informamos que a direção apresentou a seguinte justificativa pelo fato de
não terem protocolado em tempo hábil a presente solicitação: “… devido à
Paralisação dos Funcionários e Professores da Educação, o que inviabilizou
o cumprimento do prazo requerido”. (...)

Possui  um  ambiente  próprio  para  o  Laboratório  de  Física,  Química  e
Biologia (…). A instituição de ensino possui um laboratório de informática
(…) 20 computadores do Paraná - Digital (…) uma biblioteca compartilhada
com o  Laboratório  de Informática –  PROINFO (…).  O acervo  atende às
necessidades  do  curso  (…).  No  estabelecimento  há  uma  quadra
poliesportiva  (…)  com cobertura  (…)  possui  rampa de  acessibilidade  na
entrada do estabelecimento,  para as salas de aula,  quadra e  banheiros.
Possui banheiros adaptados com barras de segurança e porta alargada.

A Instituição de Ensino apresentou Declaração nº 17/2015 de 10/08/15 –
NRE/Londrina  referente  ao  Programa Brigada  Escolar  –  Defesa  Civil  na
Escola  com  validade  10/08/16.  Possui  Licença  Sanitária  nº  023/16  de
25/02/16 com validade até 25/02/17 (...).
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O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Londrina, em 28/06/16, 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. 170)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1599/16, de 29/07/16, 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 Carmela  Dutra –  Ensino  Fundamental  e Médio,  do
município de Guaraci.

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

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 nº 23/16 é válida até 25/02/17.

Quanto  aos  recursos  físicos,  a  biblioteca  compartilha  espaço
com o laboratório de Informática.

O  Parecer  CEE/CEMEP nº  103/14,  de  17/03/14,  concedeu  a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio, à época, pelo prazo de dois anos, a
partir do início do ano de 2014 até o início do ano de 2016, pelo motivo da instituição
de  ensino  não  apresentar  docentes  habilitados  para  as  disciplinas  de  Filosofia,
Física  e  Sociologia.  Da  análise  do processo constata-se  que  já  foram indicados
professores devidamente habilitados para estas disciplinas, estando de acordo com
o contido no inciso III, do art. 47, da Deliberação nº 03/13 - CEE/PR.

O motivo do atraso no pedido de renovação do reconhecimento
do Ensino Médio foi justificado  pela paralisação dos  funcionários e  professores da
educação, inviabilizando o correto cumprimento do prazo, em desconformidade com
o artigo 48, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual Carmela  Dutra –  Ensino
Fundamental e Médio, do município de Guaraci, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2016 até o final do ano
de 2020, de acordo com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.
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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  aos espaços físicos
destinados ao laboratório de Informática e à biblioteca.

A instituição de ensino deverá 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.

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.

   Clemencia Maria Ferreira Ribas 
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 setembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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