
PROCESSO N° 963/16 PROTOCOLO N° 14.151.782-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 690/16 APROVADO EM 20/10/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO RODOLFO INÁCIO PEREIRA
– ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: PINHALÃO

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  1424/16  –
Sued/Seed, de  02/09/16,  encaminha a este Conselho  o expediente  protocolado no
NRE  de  Ibaiti, em  30/06/16, de interesse  do Colégio  Estadual  do Campo  Rodolfo
Inácio Pereira – Ensino Fundamental e Médio, do município de Pinhalão, que solicita
a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  do Campo  Rodolfo Inácio Pereira – Ensino
Fundamental e Médio,  localizado na  Rua Paraná,  s/nº,  do  município de  Pinhalão,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná obteve o credenciamento para a oferta
da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 2710/12, de 09/05/12, pelo prazo
de cinco anos, a partir da data da publicação em DOE, de 21/05/12 a 21/05/17. 

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  314/10,  de  22/01/10  e reconhecido pela  Resolução  Secretarial  nº
3566/13, de 08/08/13 com base no Parecer CEE/CEMEP nº  209/13, de  12/06/13,
pelo  prazo de  cinco anos, a partir do início do ano de 2012 até o final do ano de
2016.
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fl. 108)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 118)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 109)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
74/16,  de 04/07/16, do NRE de Ibaiti, composta pelos técnicos pedagógicos: Helen
Mari de Sá M. Marques, licenciada em Ciências Biológicas; Kelly Cristina B. Moura,
licenciada em  Ciências Biológicas e  Ellen Paula Kalisz,  licenciada em  Pedagogia,
procedeu  a verificação  in  loco, emitiu  laudo  técnico  favorável  ao  pedido  de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio e informou:

(…)  Quanto  a  infraestrutura  física  e  administrativa  dessa  instituição,  as
condições são boas, com pinturas em bom estado sendo os ambientes todos
bem cuidados. Os docentes … possuem qualificação específica… 
(…)  conta  com  um  laboratório  de  Informática...  instalado  em  um  espaço
próprio...
(…)  Possui  biblioteca  com  um  bom  espaço...  O  acervo  bibliográfico  é
atualizado e suficiente para atender a demanda do curso...
(…) não possui uma sala específica para o funcionamento do laboratório de
Biologia, Química e Física... as aulas são realizadas em sala de aula...
(…) conta com apenas uma rampa com corrimão que dá acesso à entrada do
Colégio.
(…) Vigilância Sanitária... com vencimento em 07/07/17.

(…) a diretora relata que o Colégio passou por melhorias na infraestrutura, em
relação  a  pintura  do  prédio  e  rampas  de  acessibilidade  na  entrada  da
instituição de ensino. Quanto ao pedagógico, foram adquiridos materiais de
apoio e didático, como softwares e jogos...

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Ibaiti,  em  08/07/16, 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. 117).
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1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl.  124)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico nº  2022/16,  de  31/08/16, 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 Rodolfo Inácio Pereira – Ensino Fundamental
e Médio, do município de Pinhalão. 

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta recursos materiais,  pedagógicos  e  humanos,  que atendem à Proposta
Pedagógica do curso em conformidade com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 

Com relação à infraestrutura, o Parecer CEE/CEMEP nº 209/13,
de 12/06/13, de reconhecimento do curso, informou: “Não há laboratório de Física,
Química  e  Biologia...  e  as  aulas  práticas  são  realizadas  em  sala  de  aula”.
Atualmente, de acordo com relatório da Comissão, a situação permanece inalterada.
Dessa forma, pela ausência do referido laboratório a renovação do reconhecimento
do curso será concedida por prazo inferior a cinco anos.

 
O credenciamento  da  instituição de  ensino  para  oferta  da

Educação  Básica  esgotar-se-á  em  21/05/17.  Com base  no  §  3º,  do  art.  25,  da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, o pedido de renovação do credenciamento deve ser
protocolado com pelo menos 180 dias de antecedência do vencimento do ato.

A instituição  de  ensino  está  vinculada no  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o  Certificado  de
Conformidade. Licença Sanitária atualizada, com vigência até 07/07/17.

II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio,  do Colégio  Estadual  do Campo Rodolfo  Inácio
Pereira – Ensino  Fundamental  e  Médio,  do  município  de  Pinhalão, mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 03 anos, a partir  do início do ano de
2017 até o final do ano de 2019, 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 à  implementação  da
infraestrutura  física  (construção  do  Laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia),
conforme apontado no Parecer CEE/CEMEP nº 209/13, de 12/06/13.
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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 à renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b)  solicitar  a  renovação  do  credenciamento  para  oferta  da
Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 21/05/17.

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

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

                           Curitiba, 20 de outubro de 2016.

Maria Luiza Xavier Cordeiro
Presidente da Cemep em exercício

Oscar Alves
Presidente do CEE
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