
PROCESSO N° 1001/16                                             PROTOCOLO N° 14.038.661-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 692/16                             APROVADO EM 20/10/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL DO  CAMPO  DOM  PEDRO  I  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: LIDIANÓPOLIS

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1477/16 –
Sued/Seed,  de  16/09/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE  de  Ivaiporã, em  13/04/16, de interesse  do Colégio  Estadual  do Campo  Dom
Pedro I – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, município de Lidianópolis, que
solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  do  Campo  Dom  Pedro  I  –  Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, localizado na Rua Tiradentes, nº 280, Centro, do
município  de  Lidianópolis, é  mantido pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Foi
credenciado para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
1465/12, de 05/03/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação
em DOE, de 23/03/12 até 23/03/17 (fl. 90).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 548/92, de 21/02/92, obteve as prorrogações de funcionamento pelas
Resoluções Secretariais nº  4600/92,  de  11/12/92  e  nº  5599/94,  de  18/11/94,
reconhecido pela Resolução Secretarial nº 3785/96, de 26/09/96 e pelas Resoluções
Secretariais nº  4650/02,  de  26/11/02,  nº  4292/06,  de  02/10/06  e  nº  6314/12,  de
17/10/12,  foram concedidas as renovações do  reconhecimento, esta  última,  com
base no Parecer CEE/CEMEP nº 56/12, de 13/09/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
a partir de 02/10/11 até 02/10/16 (fls. 91 a 103).

Pela Resolução Secretarial nº 1280/15, de 28/05/15, a instituição
de ensino passou a denominar-se Colégio Estadual do Campo Dom Pedro I – Ensino
Fundamental, Médio e Profissional (fl. 138).
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries.

Matriz Curricular (fls. 105 e 106)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 119)

1.4 Comissão de Verificação (fls. 107 e 129)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
171/16,  de  14/04/16, do NRE  de  Ivaiporã,  composta pelos técnicos pedagógicos:
Márcia  Aparecida  dos  Santos, licenciada  em  Química, Leandro  Cesconeto,
licenciado em Letras e Maria Madalena Pianca, licenciada em Ciências, procedeu a
verificação  in  loco  e emitiu  laudo  técnico  com  parecer  favorável ao  pedido  de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

EDLB                                                                                                                                                                                              4  



PROCESSO Nº 1001/16

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 111 a 128):

(…)  A  instituição  de  ensino  possui  condições  básicas  para  o  bom
desenvolvimento do trabalho pedagógico.

(…) Foram efetuadas várias melhorias no período de realização do curso em
relação  às  instalações  físicas,  equipamentos,  materiais  e  recursos
pedagógicos.

(…)  Quanto  à  acessibilidade,  atende  as  pessoas  com  necessidades
especiais;  oferece  instalações  e  ambientes  adequados  para  que  essas
pessoas tenham condições de acesso e nela permanecer; como rampas de
acesso e corrimão.

(…)  A  biblioteca, equipada  com  acervo  bibliográfico  que  atende  as
necessidades e finalidades pedagógicas educativas dos alunos e adequada
ao PPP1.

(…)  O laboratório de  Ciências,  Química,  Física  e  Biologia  atende  a
proposta curricular pedagógica e adequado ao PPP.

(…) Laboratório de Informática do Paraná Digital e ProInfo2, com internet
para uso dos alunos, professores e administração.

(…)  Quadra  poliesportiva  coberta,  com  banheiros  e  sala  própria  para
material de Educação Física; ao lado palco para a prática de apresentações
culturais e teatros.

(…)  Foi  apresentado  à  Comissão  Verificadora  o  relatório  de  Vistoria,
acompanhado pelo  Aspirante  … declarando que  a  referida  instituição  de
ensino encontra-se com pendências a serem realizadas: apresentar plano
de  segurança  contra  incêndio  e  pânico;  sinalizar  extintores;  recarga  dos
extintores; trocar mangueira do gás; instalar sinalização indicando saídas de
forma que fiquem permanentemente iluminadas. A vistoria foi realizada em
25/10/15.

(…)  Possui  os  membros  da  Brigada  Escolar  atuantes  e  devidamente
homologado através do Ato Administrativo nº 118, de 09/04/14.

(…)  O  laudo  da  Vigilância  Sanitária  apresentado  para  a  Comissão
Verificadora  está  em  conformidade  com  as  normas  vigentes,  vistoria
realizada  no  dia  09/11/15,  assinada  pelo  responsável  da  inspeção,  com
vigência para 01 ano, a partir de data da vistoria.

(…) O quadro, à fl. 113, demonstra que o corpo docente possui habilitação
de acordo com as disciplinas indicadas.

(com grifos no original)

1 Projeto Político-Pedagógico
2 Programa Nacional de Tecnologia Educacional
EDLB                                                                                                                                                                                              5  



PROCESSO Nº 1001/16

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Ivaiporã, em 18/04/16, 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 (fls. 131 e 132).

 1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 134 e 135)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  2266/16-CEF/Seed,  de  13/09/16, 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 Dom Pedro I – Ensino Fundamental, Médio e
Profissional, município de Lidianópolis.

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  humanos  habilitados,  recursos  materiais,  pedagógicos  e
tecnológicos condizentes com a proposta pedagógica. 

Apresenta  condições  parciais de infraestrutura  em virtude das
pendências apontadas  na vistoria do Corpo de Bombeiros  realizada em 25/10/15.
Contudo,  o  Colégio está vinculado ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil
na Escola, porém, não possui o Certificado de Conformidade. A Vigilância Sanitária
emitiu o laudo em 09/11/15, válido por 01 (um) ano.

Ressalta-se que o  prazo  do  credenciamento  da instituição de
ensino  para  a  oferta  da  Educação  Básica  expirará  em  23/03/17,  portanto,  a
renovação deverá ser solicitada nos termos do § 3º, do artigo 25, da Deliberação nº
03/13-CEE/PR.

Ao  processo  foram apensados  a  Resolução  Secretarial  nº
1280/15, de 28/05/15,  que trata da alteração da denominação do Colégio  e a Vida
Legal do Estabelecimento de Ensino – VLE  (fls. 138 a 143).

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio,  do Colégio  Estadual  do Campo  Dom Pedro I –
Ensino Fundamental, Médio e Profissional,  município de  Lidianópolis, mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná,  pelo prazo de 05 (cinco) anos,  a partir  de 02/10/16
até 02/10/21, de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.
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A mantenedora deverá garantir as condições de segurança para
o  funcionamento  da  instituição  de  ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades
escolares,  com especial  atenção  ao Certificado  de  Conformidade,  atendendo  às
exigências de prevenção de incêndio e emergências.

A instituição de ensino deverá:

a) atender ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,
principalmente em relação aos prazos estabelecidos,  quando solicitar a  renovação
do credenciamento da instituição de ensino para a oferta da Educação Básica e a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b) providenciar a renovação do credenciamento da instituição de
ensino  para  a  oferta  da  Educação  Básica,  uma  vez  que  o  prazo  expirará  em
23/03/17;

c)  executar  as  providências  cabíveis  à  renovação da  Licença
Sanitária cuja validade esgotar-se-á em 09/11/16.

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 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, 20 de outubro de 2016.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Presidente da Cemep em exercício

Oscar Alves
Presidente do CEE
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