
PROCESSO N° 952/16                                              PROTOCOLO N° 14.023.224-6  

PARECER CEE/CEMEP Nº 661/16                                APROVADO EM 18/10/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO RURAL ESTADUAL INDÍGENA RIO DAS COBRAS –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: NOVA LARANJEIRAS

ASSUNTO:  Pedido  de  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

RELATORA: MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO 

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício nº  1391/16 –
Sued/Seed,  de  30/08/16,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE de  Laranjeiras do Sul, em  01/04/16, de interesse do  Colégio  Rural Estadual
Indígena Rio das Cobras – Ensino Fundamental e Médio,  do  município de  Nova
Laranjeiras,  que  solicita  a  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio  Rural  Estadual  Indígena  Rio  das  Cobras –  Ensino
Fundamental e Médio,  localizado na  Rodovia PR 473 – Km 04 – Rio das Cobras,
Bairro  Reserva Indígena, do município de Nova Laranjeiras, mantido pelo Governo
do  Estado  do  Paraná,  foi  credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela
Resolução Secretarial nº 530/13, de 30/01/13, pelo prazo de cinco anos, a partir de
21/02/13 até 21/02/18.

O Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial,  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução  Secretarial  nº  1623/11,  de
25/04/11 e reconhecido pela Resolução Secretarial  nº  3887/14, de  30/07/14,  com
base no Parecer CEE/CEMEP nº  327/14, de  03/06/14,  pelo prazo de  três anos, a
partir de 12/07/13 até 12/07/16.
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1.2 Organização Curricular

Os conteúdos curriculares estão organizados por disciplinas no
Ensino Médio.

Matriz Curricular (fl. 134)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 142)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 136)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
52/16,  de  18/04/16,  do  NRE  de  Laranjeiras  do  Sul,  composta  pelas  técnicas
pedagógicas:  Júlia  Camargo  Putini  e Zulmira  Pires  de  Moraes,  licenciadas  em
Letras;  Flávia  Inês  Gavlik,  graduada  em Administração;  e  Édina  Pilarski  Rossa,
licenciada  em Arte e Educação Física,  após verificação in  loco na instituição de
ensino, emitiu laudo técnico para a renovação do reconhecimento do Ensino Médio,
na modalidade Educação de Jovens e Adultos,  presencial  e  informa no relatório
circunstanciado:

No volume I do presente protocolado, consta uma justificativa da direção,
quanto  ao  atraso  do  envio  da  solicitação  da  Renovação  do
Reconhecimento, com o seguinte teor: “o Colégio Rural Estadual Indígena
Rio da Cobras como 98% do seu quadro de funcionários são contratados,
onde  no  final  de  2015  todos  os  funcionários  foram dispensados  com o
encerramento dos contratos (professores, agentes Educacionais II e equipe
pedagógica),  vindo  a  serem  contratados  a  partir  de  20/02/2016.  Para
montagem do  processo  e  documentação  a  serem encaminhadas  faz-se
necessário que tenha a equipe organizada, onde a direção depende dessa
equipe e isso só foi possível a partir dessas contratações”. (...)

No período de realização do Curso as Melhorias Efetuadas foram: reforma
do  refeitório,  (…)  instalação  de  ar-condicionado  em seis  salas  de  aula,
instalação de uma cisterna para reaproveitamento de água da chuva (…)
aumento da carga elétrica na rede principal.  Os  Materiais Tecnológicos
que o colégio adquiriu são: 01 data show, 02 câmeras fotográficas, (…) 01
tela de projeção, 01 televisão 29 polegadas (…) 02 impressoras coloridas.
Também foram adquiridos alguns Recursos Pedagógicos: (…) 01 sistema
esquelético  para  aula  de  anatomia,  01  sistema  de  células,  03  globos
terrestres (…).

MK                                                                                                                                                     3       



PROCESSO N° 952/16

A Instituição de Ensino está  inserida no Programa Brigadas Escolares –
Defesa  Civil  na  Escola  e  possui  Projeto  de  Prevenção  de  Incêndio  e
apresentou o Atestado de Conformidade da Brigada Escolar, está de acordo
com a Legislação Vigente.

A Secretaria de Saúde do Município de Nova Laranjeiras, emitiu o Termo
Técnico  nº  003/2016,  datada de 28/03/2016,  declarando que  no Colégio
Rural Estadual Indígena Rio das Cobras – Ensino Fundamental e Médio,
que não há empecilho sanitário para seu funcionamento (…). O Alvará de
Licença Sanitária foi emitido em 28/03/2016 com validade até 28/03/2017,
pela Vigilância Sanitária do Município de Nova Laranjeiras.

A  Biblioteca mede 49 m²,  possui  livros para professores e alunos,  com
acervo  bibliográfico  organizado  (…).  O  Laboratório  de  Informática  (…)
possui 26 computadores completos do PROINFO (…). 

Não  há  laboratório  de  Física,  Química  e  Biologia  e  as  atividades
acontecem no saguão do colégio ou em sala de aula; também é usado o
laboratório do Colégio Estadual Rui Barbosa, que é parceiro das atividades
laboratoriais.  A direção  anexou,  ao  protocolado  uma  justificativa  com  o
seguinte teor: “Justifico para os devidos fins o pedido de um laboratório de
Química, Física e Biologia para o referido estabelecimento, uma vez que o
colégio foi construído em 2007, com recursos de FNDE e com uma planta
inalterada na qual não contemplava o referido laboratório. Informamos ainda
que em 29/05/2009, já foi protocolado um pedido com o nº 07.641.459-9 de
14 de março de 2012 com o protocolo  11.428.045-3 no qual  não houve
atendimento ou retorno a nenhum desses protocolos. Atualmente o colégio
está  trabalhando com o  Ensino  Médio  Inovador  conforme adaptação  do
Estado  do  Paraná,  onde  esses  alunos  necessitam  de  aulas  práticas
envolvendo o laboratório de Química,  Física e Biologia de forma que haja
um melhor  aproveitamento no processo ensino-aprendizagem, com aulas
atrativas  e  conclusões  práticas  de  pesquisa.  Sendo  este  um  colégio
indígena, o mesmo dispõe de terreno para a referida construção”.

O Banheiro adaptado (…) de fácil acesso e atende as normas de higiene.
(…).  Há  boas  condições  de  Acessibilidade,  havendo  rampa  com barra
metálica,  ligando  blocos  do  colégio  (…),  proporcionando  condições  de
circulação por todo o colégio sem enfrentar dificuldades. Há uma  quadra
poliesportiva coberta (…) e um espaço aberto que são utilizados para a
prática de Educação Física.

Consta no relatório circunstanciado complementar, às fls. 155 e
156, justificativa do NRE de Laranjeiras do Sul com relação à ausência de docentes
com habilitação específica para as disciplinas de Química e Filosofia:

(…)  não  existem professores  habilitados  em Química  (0801)  e  Filosofia
(2201 – Ensino Médio), ministrando aulas em algumas instituições de ensino
pertencentes  ao  Núcleo  Regional  de  Educação  de  Laranjeiras  do  Sul,
devido a falta de profissionais habilitados nas referidas disciplinas, (...) para
suprir as demandas existentes. Os professores que ministram aulas fora de
sua disciplina de habilitação,  na maioria  das vezes,  são contratados em
regime especial PSS (processo seletivo simplificado), tendo obrigatoriedade
em seus currículos o mínimo de 120 horas para a disciplina em questão
e/ou disciplinas correlatas (…).
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A professora de Filosofia Cursa o 2º ano de Filosofia e a Professora de
Química  é  habilitada  em  Educação  do  Campo,  devido  a  falta  de
profissionais habilitados na referida disciplina  (...) e ainda que só poderão
atuar  em  instituições  indígenas,  profissionais  que  recebam  a  carta  de
anuência das Lideranças Indígenas.

O Termo de Responsabilidade  emitido pela Chefia do NRE de
Laranjeiras  do  Sul,  em  10/05/16,  ratifica  as  informações  contidas  no  relatório
circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  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. 151).

1.5 Parecer Pedagógico Deja/Seed (fl. 161)

O  Departamento  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  pelo
Parecer  nº  115/16,  de  13/07/16, encaminha  o  processo  para  a renovação  do
reconhecimento do referido curso. 

1.6 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 164)

A Coordenação da Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1752/16, de 22/08/16, é favorável à renovação do reconhecimento do Ensino Médio,
na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, do Colégio Rural
Estadual Indígena Rio das Cobras – Ensino Fundamental e Médio, do município de
Nova Laranjeiras.

Ressalta-se que o Parecer CEE/CEMEP nº 327/14, de 03/06/14,
concedeu o reconhecimento do curso por prazo inferior a cinco anos em virtude da
ausência de docentes habilitados para as disciplinas de Sociologia, Filosofia, Física,
Química e Língua Estrangeira Moderna – Espanhol, e destaca no Mérito, a falta do
laboratório de Física, Química e Biologia na instituição de ensino. 

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas informações  da
Comissão de Verificação, constata-se que atualmente os docentes das disciplinas de
Sociologia, Física  e  Língua Estrangeira Moderna – Espanhol  possuem habilitação
específica, com exceção dos  indicados para  as disciplinas de Filosofia  e Química.
Cabe  evidenciar, que  o Colégio continua sem espaço físico para o laboratório de
Física, Química e Biologia, e que sob os protocolos nº 07.641.459-9 e nº 11.428.045-
3, foi solicitado à mantenedora sua construção, entretanto, não houve atendimento
ou retorno do pedido.
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A Instituição  de  Ensino  está  inserida  no  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o  Certificado  de
Conformidade.  O Alvará da Licença Sanitária  expedido pela Vigilância Sanitária do
município de Nova Laranjeiras é válido até 28/03/17.

 
O atraso no envio do processo ocorreu em virtude da instituição

de ensino  não  dispor,  à  época, de docentes;  agentes  educacionais  II;  e  equipe
pedagógica  para  que  o processo  fosse  instruído,  uma  vez  que estes foram
contratados somente a partir de 20/02/16.

Embora  conste  no  Parecer  de  reconhecimento do  curso  em
pauta,  que  o  regime de funcionamento  será  organizado nas  formas individual  e
coletiva,  o  Departamento  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  pelo  Parecer
Pedagógico nº 115/16, de 13/07/16, informa que a oferta do curso acontece na forma
coletiva,  podendo haver a oferta individual, se inexistente no município  a oferta no
coletivo,  e  desde  que  seja  devidamente  autorizada  pelo  Deja/Seed,  conforme
previsto na Instrução nº 13/14 - Seed/Sued. 

Em virtude da ausência de espaço específico para o laboratório
de Física, Química e Biologia,  contrariando a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR,  a
renovação do reconhecimento será concedida por prazo inferior a cinco anos.

Constata-se falha na sequência numérica do processo, que não
interferiu na análise do mesmo.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial,  do  Colégio  Rural  Estadual  Indígena  Rio  das Cobras –  Ensino
Fundamental e Médio, do município de Nova Laranjeiras, mantido pelo Governo do
Estado do Paraná, pelo prazo  de  três anos, a partir de  12/07/16 até  12/07/19, 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 especial atenção ao Certificado de
Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências e ao espaço
específico para o laboratório de Física, Química e Biologia.

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  a
oferta da Educação Básica e a renovação do reconhecimento do Ensino Médio, na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial;
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b)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Filosofia e Química.

Encaminhamos: 

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a expedição do ato de renovação do reconhecimento do Ensino Médio, modalidade
Educação de Jovens e Adultos, presencial;

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

É o Parecer.

Maria Luiza Xavier Cordeiro
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, 18 de outubro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente CEE
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