
PROCESSO N° 1084/16                                              PROTOCOLO N° 14.021.686-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 716/16                              APROVADO EM  08/11/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  PRESIDENTE  TANCREDO  NEVES  –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: IMBAÚ

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  1594/16 –
Sued/Seed,  de  04/10/16,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE de Telêmaco Borba, em 01/04/16, de interesse do Colégio Estadual Presidente
Tancredo Neves – Ensino Fundamental e Médio, do município de Imbaú, que solicita
a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual Presidente  Tancredo  Neves –  Ensino
Fundamental e Médio, localizado na Avenida Ivo Jangada, s/n, Centro, do município
de  Imbaú, mantido pelo  Governo do Estado do Paraná,  obteve  o  credenciamento
para  a  oferta  da  Educação  Básica pela  Resolução  Secretarial  nº  6526/12,  de
25/10/12, pelo prazo de cinco anos, a partir de 13/11/12 até 13/11/17.

O Curso de 2º Grau – Educação Geral foi autorizado a funcionar
pela  Resolução  Secretarial  nº  519/90,  de  20/02/90,  obteve  as  prorrogações de
funcionamento pelas Resoluções Secretariais nº  3571/91, de 21/10/91, nº  2864/95,
de 17/07/95, e nº 3490/96, de 06/09/96. Foi reconhecido pela Resolução Secretarial
nº  2173/98,  de  29/06/98 e  obteve  as  renovações  de  reconhecimento  pelas
Resoluções Secretariais  nº  2748/03,  de  03/10/03, nº  4724/08,  de  14/10/08,  e  nº
5773/14, de 03/11/14, esta última, com base no Parecer CEE/CEMEP nº 637/14, de
17/09/14, pelo prazo de três anos, a partir de 03/10/13 até 03/10/16.

MK                                                                                                                                                                                              1     



PROCESSO N° 1084/16

1.2 Organização Curricular
O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fls. 141 e 142)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 133)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 117)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
40/16,  de  07/04/16,  do  NRE  de  Telêmaco  Borba,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos:  Eliane Bettega Batista  de Paula,  licenciada em Geografia;  Doralice
Lemes Ferreira, licenciada em Pedagogia; e Kelly Mariano Vieira da Silva, licenciada
em História, 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:

(…)  passou  por melhorias  nas  instalações  físicas,  como  reforma  nos
banheiros dos alunos e dos professores, reforma na cozinha, colocação de
portão eletrônico,  pintura  nas salas de aula e muro e ainda troca de 08
quadros negros. Adquiriu equipamentos, materiais e recursos pedagógicos
(…).

A biblioteca, 54,29 m², possui (quatro) computadores para uso dos alunos e
professores.  (…)  Esses equipamentos pertenciam ao  laboratório Paraná
Digital, o qual até o ano de 2015, compartilhava espaço com a biblioteca e
neste  ano,  foi  desativado,  uma  vez  que  muitos  computadores  não
funcionavam.  Neste espaço, encontra-se o acervo bibliográfico do colégio,
com material suficiente para atender às disciplinas.

As instalações  sanitárias,  atendem  às  exigências  de  higiene  (…).  A
instituição  também  dispõe  de  um  banheiro  para  cadeirante,  com  vaso
específico para uso das pessoas com necessidades especiais,  equipados
com barras nas laterais (…).

Para a realização das atividades esportivas e recreativas, a instituição de
ensino dispõe de quadra esportiva com 880 m², coberta e aberta, além uma
quadra de vôlei com arquibancadas (…).

Em relação à acessibilidade o colégio dispõe além do sanitário específico
para cadeirantes, rampas de acesso em parte da instituição. (...)
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A instituição  de  ensino  apresentou  a  comissão  de  verificação  cópia  da
Licença Sanitária e do exercício profissional  expedida pela Secretaria
Municipal de Saúde e Ação Social da Prefeitura do Município de Imbaú – Pr,
em 31/03/2016, com validade de um ano. Em relação ao  Certificado de
Conformidade do Corpo de Bombeiros, a instituição de ensino declara,
que: (…) aderiu ao Programa Brigada Escolar – Defesa Civil na Escola (…).

De acordo com o quadro docente (…) constatamos que das 13 disciplinas
do  Ensino  Médio,  03  (três)  não  são  ministradas  por  professores  com
habilitação  na  área  de  atuação,  ou  seja:  as  professoras  de  Filosofia,
Sociologia possuem licenciatura em Pedagogia e a professora da disciplina
de  Química possui  licenciatura em Biologia  (…).  A disciplina de Física é
ministrada por uma professora com formação em Matemática – licenciatura,
entretanto, essas aulas são efetivas pertencentes ao seu padrão do Estado.
A  disciplina  de  Arte  é  ministrada  por  uma  professora  licenciada  em
Pedagogia e acadêmica do curso de Arte e Educação – Licenciatura Plena.
A docente (…) atuante na disciplina de L.E.M. Espanhol é acadêmica do
curso de Letras/Espanhol e encontra-se matriculada no presente ano no 6º
semestre do curso (…).

Constam no  relatório  complementar  da  Comissão  de
Verificação, às fls. 144 e 145, as seguintes informações:

Em  atendimento  a  solicitação  da  Coordenação  de  Estrutura  e
Funcionamento,  datada  de  30  de  junho  de  07/04/2016,  a  comissão
designada pelo Ato Administrativo nº 040/2016 de 07/04/2016, compareceu
na instituição de ensino em 11/08/2016 e relata que a mesma atendeu a
solicitação, contida no item 3, da cota (…) quanto a deixar o espaço físico
do laboratório de Física, Química e Biologia livre para a realização das aulas
práticas das disciplinas nominadas. No dia da visita a instituição de ensino,
esta comissão percebeu que o ambiente se encontrava livre de caixas de
merenda escolar  e  mesmo as  merendas  avulsas  estavam dispostas  em
prateleiras forradas, protegidas contra contaminação. 

(…)  Esta Comissão registra que a professora de Arte (…) que constou no
Relatório Circunstanciado como acadêmica do curso de Arte, já concluiu sua
formação, apresentando neste NRE o Certificado de conclusão do Programa
Especial de Formação Pedagógica, com habilitação em Artes Visuais (…).

A Comissão de Verificação justifica, à fl. 140, que a Assistente de
Chefia assinou o Termo de Responsabilidade (...) “devido ao período de férias da
chefe, quando da conclusão do relatório circunstanciado e envio do processo”.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Assistente de Chefia
do  NRE  de  Telêmaco  Borba,  em  28/04/16,  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 (fl. 138).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 147)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2487/16, de 23/09/16, é favorável à renovação do reconhecimento do Ensino Médio. 
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2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio,  do  Colégio  Estadual Presidente Tancredo Neves – Ensino  Fundamental  e
Médio, do município de Imbaú.

O  Parecer  CEE/CEMEP nº  637/14,  de  17/09/14,  concedeu  a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio, à época, por prazo inferior a cinco
anos,  em virtude da instituição de ensino  ter destinado o espaço do laboratório de
Física, Química e Biologia para depósito da merenda escolar, e por não disporem de
docentes habilitados para as disciplinas de Filosofia, Física, Química e Sociologia.

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que  atualmente  a
instituição de ensino  liberou o espaço  do laboratório de  Física, Química e Biologia
para as atividades práticas à que destina. 

Quanto  aos  recursos  humanos,  permanecem  sem  habilitação
específica as docentes das disciplinas de Filosofia e Sociologia que são licenciadas
em Pedagogia, a de Química que é Licenciada em Ciência/Biologia, e somando-se a
estas, a de Língua Estrangeira Moderna Espanhol que é acadêmica nesta disciplina,
contrariando o disposto no inciso III, do art. 47, da Deliberação nº 03/13 - CEE/PR. 

O laboratório  de Informática foi  desativado,  estando o espaço
destinado ao armazenamento do acervo bibliográfico da biblioteca.

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 31/03/17.

 
Em virtude da ausência de docentes com habilitação específica

para  as  disciplinas  indicadas, em  desacordo  com  a  Deliberação  deste  CEE,  a
renovação do reconhecimento será novamente concedida por prazo inferior a cinco
anos.

O prazo  do credenciamento para a oferta da Educação  Básica
esgotar-se-á  em  13/11/17, sendo  necessário  providenciar sua  renovação,  pelo
menos cento e oitenta dias antes do vencimento,  com base no § 3º,  art.  25, 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 Presidente Tancredo Neves –
Ensino  Fundamental  e Médio,  do  município de  Imbaú, mantido  pelo  Governo do
Estado do Paraná,  pelo prazo  de  três anos,  a partir  de 03/10/16 até 03/10/19, 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 ao espaço específico para o
laboratório de Informática.

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  docentes com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de  Filosofia,  Química,  Sociologia  e  Língua  Estrangeira  Moderna
Espanhol;

c) providenciar a renovação do credenciamento para a oferta da
Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 13/11/17.

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.

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, 08 de novembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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