
PROCESSO N° 1086/16                                              PROTOCOLO N° 14.173.524-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 717/16                              APROVADO EM 08/11/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  DUQUE  DE  CAXIAS  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: SAUDADE DO IGUAÇU

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  1582/16 –
Sued/Seed,  de  03/10/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE  de  Pato Branco,  em  14/07/16,  de interesse  do Colégio  Estadual  Duque de
Caxias – Ensino Fundamental e Médio, município de Saudade do Iguaçu, que solicita
a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio  Estadual  Duque de Caxias – Ensino Fundamental e
Médio, localizado na  Rua  Alfides  Marangon, nº  673, Centro,  do  município  de
Saudade do Iguaçu, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado
para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº  6076/12,  de
08/10/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de
06/12/12 até 06/12/17 (fls. 107 e 108).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  2020/93, de  16/04/93, obteve  a prorrogação de funcionamento pela
Resolução  Secretarial  nº  4200/94,  de  26/08/94, reconhecido  pela  Resolução
Secretarial  nº  3483/98,  de  13/10/98 e  as renovações do  reconhecimento  foram
concedidas pelas Resoluções Secretariais nº  3297/03,  de  29/10/03, nº 3972/08, de
02/09/08 e nº 5889/14, de 06/11/14, esta última com base no Parecer CEE/CEMEP
nº  640/14,  de  17/09/14,  pelo  prazo  de  03 (três) anos,  a  partir  de  02/09/13 até
02/09/16 (fls. 109 a 116).
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Quanto ao não cumprimento do prazo estabelecido no artigo 48
da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, para solicitar a renovação do reconhecimento do
curso com pelo menos 180 (cento e oitenta) dias antes do vencimento do último ato,
a direção da instituição de ensino apresenta justificativa nos seguintes termos:

(…)

Venho por  meio  deste,  justificar  o  atraso  no protocolo  da documentação
referente à Renovação do Ensino Médio devido ao processo de troca de
direção  e  também  quanto  ao  aguardo  da  expedição  de  documentos
necessários para a composição deste protocolo, como por exemplo o Alvará
de Licença Sanitária (fl. 101).

1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 102)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 167)

1.4 Comissão de Verificação (fls. 117 e 137)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
341/16, de 25/07/16, do NRE de Pato Branco, composta pelos técnicos pedagógicos:
José Francisco Grezzana, licenciado em  Educação Física,  Mariangela Betinelli  de
Oliveira  Viana,  licenciada  em  Pedagogia e Elaine  Lazaroto,  licenciada  em
Pedagogia, procedeu  a verificação  in  loco  e emitiu  laudo  técnico  ao  pedido  de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 118 a 136):

(…) Entre as melhorias efetuadas, estão: rampas de acesso entre os blocos;
fechamento da quadra esportiva com muros ao redor; construção de outro
banheiro adaptado; pintura interna e externa do Colégio; reparos no telhado;
aquisição  de  05  projetores  multimídia;  aquisição  de  02  notebooks;
receberam doação de 16 aparelhos de ar-condicionado.

(…) Possui espaços adaptados para acesso de pessoas com deficiências,
atendendo  minimamente  as  exigências,  pois  foi  construído  rampas  de
ligação  entre  os  blocos  com  corrimões.  Existem  ainda  02  banheiros
adaptados.

(…) A biblioteca conta com acervo bibliográfico.

(…) O laboratório de Informática contém 25 computadores com acesso à
internet.

(…) O laboratório de Física, Química e Biologia, de aproximadamente 70 m²,
conta com os utensílios, reagentes e vidraria necessários para as atividades
práticas.

(…) O ginásio de esportes está em ótimas condições de uso.

(…) Aderiu ao Programa Brigada Escolar – Defesa Civil na Escola, estando
de acordo com a legislação vigente. 

(…) A Licença Sanitária nº 024/2016, de 16//05/16, vigente até 30/05/17.

(…) O quadro, à fl. 133, demonstra que o docente de Sociologia é licenciado
em Pedagogia.
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O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Pato  Branco,  em  28/07/16,  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. 138).

 1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 163 e 164)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  2542/16-CEF/Seed,  de  29/09/16, 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  Duque  de  Caxias –  Ensino  Fundamental  e  Médio,
município de Saudade do Iguaçu.

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta  condições  básicas  de infraestrutura,  recursos materiais,  pedagógicos e
tecnológicos condizentes com a proposta pedagógica. 

Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores
comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção do
docente que atua na disciplina de Sociologia,  o qual é licenciado em  Pedagogia,
contrariando o  estabelecido  no inciso  III,  do  artigo  47,  da  Deliberação nº  03/13-
CEE/PR.

Ressalta-se que o Parecer CEE/CEMEP nº 640/14, de 17/09/14,
concedeu a última renovação do reconhecimento do curso o prazo de 03 (três) anos,
o qual apontou à época como fragilidade no quadro docente, a falta de professores
habilitados nas disciplinas de Biologia, Filosofia e Sociologia, bem como a utilização
de um espaço adaptado para o laboratório de Biologia, Física e Química. Contudo, a
carência  na  infraestrutura  e a  falta  de  professores  habilitados nas disciplinas  de
Biologia e Filosofia foram sanadas.

A instituição  de  ensino  está  vinculada  ao  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o  Certificado  de
Conformidade.  A Licença  Sanitária  encontra-se  atualizada,  com validade até
30/05/17.

A direção da instituição de ensino justifica que o atraso no pedido
da renovação do reconhecimento do referido curso ocorreu devido  ao processo da
troca de direção e ainda à espera da expedição de documentos necessários, como
exemplo, a Licença Sanitária.

Ao  processo  foi apensado o  quadro  de  alunos  da  Avaliação
Interna com as devidas correções (fl. 167).
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II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio,  do Colégio  Estadual  Duque de Caxias – Ensino
Fundamental e Médio,  município de  Saudade do Iguaçu, mantido  pelo  Governo do
Estado do Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 02/09/16 até 02/09/21,
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,
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) assegurar docente com habilitação específica para a disciplina
de Sociologia.

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
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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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