
PROCESSO N° 1096/16 PROTOCOLO N° 14.115.507-5

PARECER CEE/CEMEP Nº 721/16 APROVADO EM 08/11/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL CIANORTE  –  ENSINO  FUNDAMENTAL,
MÉDIO, NORMAL E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CIANORTE

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1620/16–
Sued/Seed, de  07/10/16,  encaminha a este Conselho  o expediente  protocolado no
NRE de Cianorte, em 07/06/16, de interesse do Colégio Estadual Cianorte – Ensino
Fundamental, Médio, Normal e Profissional, do município de Cianorte, que solicita a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Cianorte –  Ensino  Fundamental,  Médio,
Normal e Profissional, localizado na Av. São Paulo, nº 269, do município de Cianorte,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná, obteve o credenciamento para a oferta
da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 1369/12, de 29/02/12, pelo prazo
de cinco anos, a partir da data da publicação em DOE, de 22/03/12 a 22/03/17. 

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  1099/89,  de  28/04/89,  reconhecido pela  Resolução  Secretarial  nº
54/92,  de  07/01/92.  A  última  renovação  do  reconhecimento  foi  concedida  pela
Resolução Secretarial nº 7399/12, de 05/12/12,  com base no Parecer CEE/CEMEP
nº 125/12, de 06/11/12, pelo prazo de cinco anos, a partir de 05/12/11 a 05/12/16. 

CS                                                                                                                                                                                             1     



PROCESSO N° 1096/16

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fl. 503)

1.3 Avaliação Interna (fl. 521)
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1.4 Comissão de Verificação (fl. 504)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
57/16,  de  08/07/16, do  NRE  de  Cianorte,  composta  pelos  técnicos pedagógicos:
Mônica  Pires  de Oliveira, licenciada em  História;  Eliane Casagrande de Oliveira,
licenciada  em  Pedagogia e  Anderson  Gonçalves,  licenciado em  Matemática,
procedeu  a verificação  in  loco, emitiu  laudo  técnico  favorável  ao  pedido  de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio e informou:

(…)  O  prédio  está  em  boas  condições,  com  manutenção  periódica  e
adequações necessárias.
(…) conta com dois laboratórios de Informática – Paraná Digital e Proinfo...
(…)  O  laboratório  de...  Química,  Física  e  Biologia  passou  por  uma
reorganização no ano letivo de 2005 para adequação de equipamento... e a
partir  de então vem recebendo implementos de acordo com os programas
governamentais...
(…)  A  biblioteca  é  ampla  e  possui  um  bom  acervo...  vem  sendo
constantemente atualizado...
(…)  uma  quadra  coberta  e  uma  descoberta...  A principal  dificuldade,  em
função do elevado número de estudantes atendidos...  é a organização da
utilização destes espaços por todos os professores...
(…) os profissionais que atuam na instituição de ensino são habilitados para
as funções...
(…) aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola...
(…) Licença Sanitária... com validade até 23/06/17.

(…)  Quanto  aos  educandos,  a  média  de  matrículas...  do  Ensino  Médio
manteve-se sem variações significativas nos últimos cinco anos, com índices
de aprovação positivos em todas as séries. O turno noturno apresenta índices
mais significativos de desistência e reprova e uma das explicações está na
condição de trabalhador do estudante do período noturno (fl. 520)

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Cianorte, em 08/08/16, 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. 526).

 1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 528)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico nº  2591/16,  de  04/10/16, 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  Cianorte –  Ensino  Fundamental,  Médio,  Normal  e
Profissional, do município de Cianorte. 
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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  de infraestrutura, recursos materiais, pedagógicos  e  recursos
humanos em conformidade com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 

A instituição  de  ensino  está  vinculada ao  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  porém  não  dispõe  do  Certificado  de
Conformidade. Licença Sanitária com validade até 23/06/17. 

Ressalta-se que o credenciamento da instituição de ensino para
oferta da Educação Básica esgotar-se-á em 22/03/17. 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.

II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Cianorte  –  Ensino
Fundamental, Médio, Normal e Profissional, do município de Cianorte, mantido pelo
Governo do Estado do Paraná,  pelo prazo de  05 anos,  a  partir  de  05/12/16 até
05/12/21, 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 destaque para a obtenção do Certificado de Conformidade
às exigências de prevenção de incêndio e emergências.

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 22/03/17.

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.

Sandra Teresinha da Silva
                       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.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Presidente da Cemep em exercício

Oscar Alves
Presidente do CEE
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