
PROCESSO N° 1116/16 PROTOCOLO N° 14.120.438-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 764/16 APROVADO EM 06/12/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO GUARANI DA ESTRATÉGICA
– ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: NOVA LARANJEIRAS

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATOR: IVO JOSÉ BOTH

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de Estado da Educação,  pelo  ofício  nº  1642/16–
Sued/Seed, de  10/10/16,  encaminha a este Conselho  o expediente  protocolado no
NRE  de  Laranjeiras  do  Sul,  em  10/06/16,  de  interesse  do  Colégio  Estadual  do
Campo  Guarani  da Estratégica – Ensino Fundamental  e Médio,  do  município  de
Nova Laranjeiras, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual  do Campo Guarani da Estratégica – Ensino
Fundamental  e  Médio,  localizado  na  Rua  Paraná,  s/nº,  do  município  de  Nova
Laranjeiras, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, obteve o credenciamento
da instituição de ensino para oferta da Educação Básica, pela Resolução Secretarial
nº 1949/12, de 29/03/12, pelo prazo de cinco anos, a partir da data da publicação em
DOE, de 13/04/12 a 13/04/17. 

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  3664/03,  de  20/11/03 e reconhecido pela  Resolução Secretarial  nº
3599/13, de 08/08/13, com base no Parecer CEE/CEMEP nº  189/13, de  11/06/13,
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. 185)

1.3 Avaliação Interna (fl. 211)
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1.4 Comissão de Verificação (fl. 188)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
143/16,  de  20/07/16, do  NRE  de  Laranjeiras  do  Sul,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos:  Beatriz  S.L.  Yamazaki, licenciada em  Ciências Biológicas;  Maristela
Osciany,  licenciada em  Ciências e  Zulmira Pires de Moraes,  licenciada em  Letras,
procedeu  a verificação  in  loco, emitiu  laudo  técnico  favorável  ao  pedido  de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio e informou:

(…)  Em  relação  à  infraestrutura  física...  apresenta  regular  estado  de
conservação, pois necessita de reparos e possui uma área de madeira, a qual
tem três salas adaptadas, sendo uma utilizada para a biblioteca...
(…) laboratório de Física, Química e Biologia...  as condições do mesmo são
regulares... sem banquetas e não há instalação de encanamento na pia...
(…) A biblioteca … as condições... são regulares, considerando que o espaço
é adaptado. O acervo bibliográfico está organizado...
(…) O laboratório de Informática... o estado é bom, o mobiliário adequado,
porém, as condições de uso são ruins.
(…)  possui  quadra  de  esportes...  em condições  regulares.  E  nos  dias  de
chuva, segundo relato da direção, as aulas ocorrem nas salas de aula...
(…)  A acessibilidade  na  instituição  … é  boa,  porém,  não  existe  acesso  á
quadra de esportes...

(…) Está anexo ao protocolado – Volume I, justificativa do Grupo de Apoio de
Recursos  Humanos  GARH...  na  qual  consta:  “Justificamos...  que  existem
professores  não  habilitados  nas disciplinas  do curso de Ensino Médio  em
Sociologia... e Física... devido a falta de profissionais habilitados...  para suprir
as demandas existentes...”

(…)  existe  composição  da  Brigada  Escolar  composta  por  brigadistas
capacitados de acordo com normas vigentes...
(…) No momento da verificação... foi observado... que os extintores estavam
com o prazo vencido... a diretora apresentou a seguinte justificativa: “haviam
alguns  extintores  com  o  prazo  vencido,  onde  a  direção  tomou  as
providências...  para  a  regularização...  em  contato  com  o  fornecedor  o
problema será solucionado no menor tempo possível...”
(…) Licença Sanitária...  datado de 19 de fevereiro de 2016...  onde consta:
Declaro para os devidos fins, com base no que foi observado, que não há
empecilho sanitário para seu funcionamento.”

(…) É importante mencionar que a renovação do credenciamento... está em
trâmite sob nº 14.120.428-9.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Laranjeiras  do  Sul,  em  17/08/16,  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. 204).
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 1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 207)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico nº  2607/16,  de  06/10/16, 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  do  Campo  Guarani  da  Estratégica –  Ensino
Fundamental e Médio, do município de Nova Laranjeiras. 

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 regular, com recursos materiais e pedagógicos
que atendem parcialmente à Proposta Pedagógica do curso. 

Com relação aos recursos humanos, o corpo docente comprovou
habilitação  específica  para  as  disciplinas  indicadas  na  Matriz  Curricular,  com
exceção do docente que ministra a disciplina de Física, habilitado em Matemática; e
da docente que ministra a disciplina de Sociologia, acadêmica do curso de Ciências
Sociais, o que contraria o estabelecido no inciso III, do artigo 47, da Deliberação nº
03/13-CEE/PR. 

A instituição  de  ensino  está  vinculada ao  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  contudo,  não  possui  o  Certificado  de
Conformidade. Licença Sanitária,  com data  de 19/02/16, declarando que não há
empecilho sanitário para o funcionamento do Colégio.

O  credenciamento  da  instituição  de  ensino  para  oferta  da
Educação Básica esgotar-se-á em  13/04/17.  Segundo o relatório da Comissão, o
pedido de renovação já foi efetivado através do protocolado nº 14.120.428-9.

II -  VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  do  Campo  Guarani  da
Estratégica  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do  município  de  Nova  Laranjeiras,
mantido  pelo  Governo do Estado do Paraná,  pelo prazo de  cinco anos, a partir  do
início do ano de 2017 até o final do ano de 2021, de acordo com o estabelecido na
Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A  mantenedora deverá  garantir  as condições  de infraestrutura,
sanitárias  e  de  segurança  para  o  funcionamento  da  instituição  de  ensino  e  o
desenvolvimento das atividades escolares,  com especial atenção à implementação
de  todo  o  ambiente  escolar  e  a  obtenção  do  Certificado  de  Conformidade  às
exigências de prevenção de incêndio e emergências. 
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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  o credenciamento  da instituição de ensino
para oferta da Educação Básica e à renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b)  assegurar  docente  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Física e 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.

Ivo José Both
              Relator

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

                           Curitiba, 06 dezembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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