
PROCESSO N° 1119/16 PROTOCOLO N° 13.863.857-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 766/16 APROVADO EM 06/12/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  DOUTOR  JOÃO  FERREIRA  NEVES  –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: GOIOXIM

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  1665/16 –
Sued/Seed,  de  13/10/16,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE  de  Guarapuava, em  26/11/15, de interesse  do Colégio  Estadual Doutor João
Ferreira  Neves –  Ensino  Fundamental  e Médio,  do  município  de  Goioxim, que
solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual Doutor  João  Ferreira  Neves –  Ensino
Fundamental  e Médio,  localizado na Rua Doutor João Ferreira Neves,  s/n, Centro,
do  município de  Goioxim, mantido pelo  Governo do Estado do Paraná,  obteve o
credenciamento  da instituição de ensino para a oferta  da  Educação Básica pela
Resolução Secretarial nº 511/13, de 30/01/13, pelo prazo de cinco anos, a partir de
15/02/13 até 15/02/18.

O Ensino de 2º Grau – Educação Geral foi autorizado a funcionar
pela  Resolução  Secretarial  nº  866/97,  de  02/03/97,  e obteve  a  prorrogação  de
funcionamento pela Resolução Secretarial nº 3363/97, de 03/10/97. Foi reconhecido
pela Resolução Secretarial  nº  1860/99,  de  10/05/99,  e  obteve as renovações do
reconhecimento pelas Resoluções Secretariais nº 3418/03, de 04/11/03, nº 4962/08,
de  29/10/08, e  nº  5290/14,  de  01/10/14, esta  última,  com  base  no  Parecer
CEE/CEMEP nº 539/14, de 13/08/14, pelo prazo de dois anos, a partir  de 04/11/13
até 04/11/15.
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.
Matriz Curricular (fls. 127 e 128)

MK                                                                                                                                                                                              2     



PROCESSO N° 1119/16

1.3 Avaliação Interna (fl. 126)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 105)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
205/16,  de  06/07/16,  do  NRE  de  Guarapuava,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos: Verônica Schroeder e Lilian Martins, licenciadas em Pedagogia e Lúcia
Muzolon, licenciada em Letras, após verificação in loco na instituição de ensino, em
06/07/16, emitiu laudo técnico ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio e informa no relatório circunstanciado:

A cidade de Goioxim localiza-se no Centro-Oeste do Paraná, possui uma
economia predominantemente agrícola (…). O Colégio (…) atende 90% dos
alunos oriundos do campo (…) é a única instituição na cidade de Goioxim
que oferta o Ensino Médio (…). 

O  Estabelecimento  de  Ensino  justifica  a  falta  de  cumprimento  da
Deliberação nº 03/2013 onde prevê que os pedidos de regularização dos
Atos  sejam com 180 dias  de  antecedência,  apontando que  o  motivo  do
atraso, foi o Colégio vivenciou um período turbulento devido à greve e as
reposições, o que alterou toda dinâmica do Colégio (…).

Corpo de Bombeiros:  Em relação ao Corpo de Bombeiros a instituição
está  amparada  no  Decreto  4837  de  04/06/12  (…)  do  regulamento  do
Programa  Brigada  Escolar  –  Defesa  Civil  na  Escola,  apresentando
declaração do referido Programa. Possui os equipamentos de segurança:
lâmpadas  de  emergência,  sinalização,  extintores  e  plano  das  brigadas
escolares. 

Melhorias e Modificações:  As melhorias indicadas pela instituição foram
relacionadas  à  estrutura  física,  foi  a  construção  de  mais  um  espaço
contendo 5 (cinco) salas de aula, e de 03 (três) banheiros. 

Recursos Humanos:  Conforme análise  documental,  os  professores  são
todos habilitados,  exceto dois  professores:  a professora da Disciplina de
Arte  (…) é acadêmica do Curso de Artes Visuais,  e  o professor  (…) da
Disciplina de Química, está cursando o 3º ano de Química (…).

Infraestrutura Física e Administrativa:  O Colégio (…) Possui escadas e
rampas que facilitam o acesso aos diferentes espaço do colégio. (…) 

Biblioteca: com várias estantes com livros (…) um acervo com: 1005 livros
(…).  Laboratórios: Informática,  Química, Física e  Biologia: no mesmo
espaço da biblioteca,  está organizada uma bancada, na lateral direita da
sala,  onde  estão  os  computadores  do  Paraná  digital,  é  um total  de  09
computadores (…). Na biblioteca encontram-se quatro armários de aço onde
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estão os materiais para atividades de Química, Física e Biologia. Como é
um espaço  grande,  os  professores,  quando trabalham algumas práticas,
levam  os  alunos  até  a  biblioteca,  com  agendamento  prévio.  Também,
conforme  o  conteúdo  que  está  sendo  trabalhado,  levam  os  materiais  a
serem utilizados, na sala de aula. 

Ginásio de Esportes: fica ao lado do bloco 04, nos fundos do pátio, onde
os alunos participam das aulas práticas de Educação Física.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Assistente de Chefia
do NRE de Guarapuava, em 26/07/16, 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. 146).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 149)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2572/16, de 03/10/16, 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 Doutor João Ferreira Neves – Ensino  Fundamental  e
Médio, do município de Goioxim.

Ressalta-se que o Parecer CEE/CEMEP nº 539/14, de 13/08/14,
concedeu,  à  época, a  renovação do reconhecimento do  Ensino Médio por prazo
inferior a cinco anos, em virtude da ausência de cinco docentes habilitados para as
disciplinas indicadas,  e  discorre no Mérito, que a instituição de ensino não possui
espaço específico para o laboratório de Física, Química e Biologia. 

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas informações  da
Comissão de Verificação, constata-se que atualmente os docentes das disciplinas de
Química e Arte  não possuem habilitação específica, ambos  são acadêmicos  nas
disciplinas  que  atuam. Cabe  evidenciar,  que  o  Colégio  permanece sem  espaço
específico  para  o  laboratório  Física,  Química,  Biologia,  assim  como  para  o
laboratório  de Informática.  Ambos  laboratórios  compartilham  o  espaço  com  a
biblioteca,  em desconformidade com o inciso  III,  do artigo 47,  da Deliberação nº
03/13  –  CEE/PR.  Entretanto,  a  Comissão  de  Verificação  informa  que  o  Colégio
dispõe dos materiais para as aulas práticas de Física, Química e Biologia, que são
realizadas mediante agendamento, ou na bancada montada na biblioteca, ou em
sala de aula, dependendo da atividade a ser realizada.

O  Colégio  está  vinculado ao  Programa  Brigadas  Escolares  –
Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui o  Certificado  de  Conformidade.
Dispõe do Laudo da Vigilância Sanitária nº 19/16, emitido em 17/11/16.
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O motivo do atraso no pedido de renovação do reconhecimento
do Ensino Médio ocorreu pela greve e reposições de aulas, ocasionando alteração
na dinâmica  de  trabalho  do  Colégio, em desconformidade com o  artigo  48,  da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

A Chefia do Núcleo Regional de Guarapuava justifica, à fl. 148,
que por estar em período de férias a Assistente de Chefia assinou os documentos
contidos no processo. 

Em virtude da ausência do espaço específico para o laboratório
de Física, Química e Biologia,  em desconformidade com a Deliberação nº 03/13 –
CEE/PR,  a renovação  do  reconhecimento do  Ensino Médio será  concedida por
prazo inferior a cinco anos.

Foram apensados ao  processo,  às  fl.  153  a  155,  a  cópia  do
diploma do docente da disciplina de Física e o Laudo da Vigilância Sanitária.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual Doutor João Ferreira Neves –
Ensino  Fundamental  e Médio, do  município de  Goioxim, mantido  pelo  Governo do
Estado do Paraná,  pelo prazo de  três anos,  a partir  de 04/11/15 até 04/11/18, 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  às
exigências  de  prevenção  de  incêndio  e  emergências e  aos  espaços  específicos
destinados aos laboratórios de Química, Biologia, Física e 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  da
instituição  de  ensino  para  a  oferta  da  Educação  Básica  e  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio;

b)  assegurar docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Química e Arte.

Encaminhamos: 

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a expedição do ato de renovação do reconhecimento do Ensino Médio;
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b)  o  processo à instituição de ensino para constituir  acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

Sandra Teresinha da Silva
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, 06 de dezembro de 2016.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Presidente da CEMEP em exercício

Oscar Alves
Presidente do CEE
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