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PROCESSOS ON-LINE N.º 3692/19     DATA: 20/05/19 

PROTOCOLO N.º 16.116.218-3                                                   DATA: 07/10/19  
   

PARECER CEE/CEIF N.º 02/21               APROVADO EM 22/02/21 
 
CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
INTERESSADO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDELVIRA ROLDO DE COL 

– EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
 
MUNICÍPIO: PATO BRANCO  
 
ASSUNTO: Pedido de credenciamento da instituição de ensino, para a oferta da 

Educação Básica e de autorização para o funcionamento da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

 
RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS  
 
 

EMENTA: Credenciamento. Autorização para o funcionamento da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Parecer favorável. 
Prazos: Credenciamento: dez anos. Autorização da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental: 5 anos, todos partir de 01/02/21.  
 

 
I – RELATÓRIO 
 
A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, pelo Ofício nº 

513/20-DPGE/SEED, de 30/10/20, encaminhou a este Conselho o expediente 
protocolado no Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, de interesse da Escola 
Municipal Professora Edelvira Roldo de Col – Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, município de Pato Branco. 

 
Esta Escola localiza-se na Rua Ilda Bazzo, n.º 495, município de 

Pato Branco. É mantida pela Prefeitura Municipal de Pato Branco. 
 

A Comissão de Verificação, regularmente instituída pelo Ato 
Administrativo n.º 46/20, de 16/10/20, do Núcleo Regional de Educação de Pato 
Branco, após verificação in loco, emitiu laudo técnico em 20/10/20. 

 
A Coordenação de Estrutura e Funcionamento-CEF/Seed, pelo 

Parecer n.º 2197/20, de 28/10/20, declarou-se favorável ao credenciamento da 
instituição de ensino, para a oferta da Educação Básica, e à autorização para o 
funcionamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais.  
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 II – MÉRITO 

 
 
Trata-se do pedido de credenciamento da instituição de ensino, 

para a oferta da Educação Básica e de autorização para o funcionamento da 
Educação Infantil de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos e do Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais. 

 
A matéria está regulamentada: 
 
Capítulo II, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, que trata do 

credenciamento e da renovação do credenciamento: 
 
Art. 16 O credenciamento é ato do poder público, cuja edição vincula a 
instituição de ensino ao Sistema Estadual de Ensino, com vistas à habilitação 
legal de Educação Básica, nas etapas e modalidades previstas na legislação 
vigente.  
 
Capítulo IV, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, que se refere à 

autorização de cursos: 
 

Art. 32. A autorização para funcionamento de curso, programa e experimento 
pedagógico é ato indispensável, mediante o qual o poder público estadual, após 
processo específico, permite o funcionamento de atividades escolares em 
instituição de ensino, integrada ou a integrar o Sistema Estadual de Ensino. 
 
Art. 34. Quando a autorização para funcionamento se referir a educação infantil 
e anos iniciais do ensino fundamental e, à vista da expressa manifestação da 
mantenedora em não instalar os anos subsequentes, o ato será concedido por 
um período de até cinco anos, podendo ser renovado por igual período, após 
verificação complementar, acrescida de avaliação interna. 
 
A Comissão de Verificação, seguindo as determinações das 

Deliberações n.º 03/13 e n.º 02/14-CEE/PR, após análise dos documentos e da 
verificação in loco, constatou a veracidade das declarações e a existência de 
condições e emitiu Relatório Circunstanciado com as seguintes informações: 

 
(…) Justificativa para pedido de autorização de Funcionamento:  Para 
atender a demanda por vagas de Educação Infantil e de Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental.  

 
(…) Decreto de Criação: n.º 8.301/2018, de 27/04/2018, publicado no Jornal 
Diário do Sudoeste em 03/05/2018. 
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(…) Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros: de 23/09/20, vigente 
até 23/09/21. 
(…) Licença Sanitária: de 09/07/20, vigente até 09/07/21. 
 
(…) PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO:  
Parecer de Legalidade nº: 62/2020 
Data: 08/07/2020  
Ato de Homologação nº 42/2020 
Data: 10/07/2020  
 
(…) REGIMENTO ESCOLAR  
Parecer de Legalidade nº: 74/2020 
Data: 09/07/2020 
Ato de homologação: 43/2020 
Data: 10/07/2020  
 
(…) Infraestrutura física: A construção é de alvenaria, com boa iluminação e 
ventilação, equipada e mobiliada conforme especificações da legislação 
pertinente, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento das 
atividades de ensino e aprendizagem. No espaço Educativo, o 
dimensionamento dos ambientes atende as recomendações técnicas do FNDE.  
Biblioteca: Espaço para Leitura, possui mobiliários novos compostos por 01 
estante grande para acondicionar os livros, 01 balcão com 12 portas de madeira, 
05 mesas com bancos de madeira e 10 cadeiras, porém livros e mobiliários 
ainda serão organizados até a chegada dos educandos à Instituição.  
(…) Laboratório de Informática: conforme descrito na planta como Sala de 
Informática, com intensão de projeto futuro para aquisição dos equipamentos 
necessários.  
(…) A Instituição de Ensino não dispõe de quadra para Educação Física, 
apenas espaços com gramados e pisos de paver.  
A comissão verificadora orientou a representante legal da Instituição de Ensino 
quanto aos cuidados que devem ter com as crianças, principalmente nas horas 
de intervalo, pois o terreno apresenta alguns declives na lateral, o qual podem 
trazer riscos para as crianças. 
 
(…) A acessibilidade está definida e adequada conforme norma ABNT NBR 
9050 e adaptada para atender alunos com necessidades educativas especiais, 
com rampa de acesso, equipamentos sanitários. A área externa possibilita 
execução de atividades físicas, artísticas e de lazer  

 
   Na análise do Relatório da Comissão de Verificação, constatou-
se que o corpo docente possui habilitação, conforme as Deliberações n.º 03/13 e        
n.º 02/14–CEE/PR. 
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Corpo Docente: 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL: 

 
 
ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO: 

 
A Chefia do NRE de Pato Branco, por meio do Termo de 

Responsabilidade, emitido em 20/10/20, ratificou as informações contidas no Relatório 
Circunstanciado e registrou o compromisso de zelar pelo cumprimento da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais atos normativos vigentes no 
Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 
 

Em síntese, a instituição de ensino possui condições para o 
credenciamento da instituição de ensino, para a oferta da Educação Básica e de 
autorização para o funcionamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – 
Anos Iniciais. 

 
 
III – VOTO DA RELATORA 

 
Face ao exposto, somos favoráveis: 
 
a) ao credenciamento para a oferta da Educação Básica, da 

Escola Municipal Professora Edelvira Roldo de Col – Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, município de Pato Branco, mantido pela Prefeitura Municipal de Pato 
Branco, pelo prazo de 10 anos, a partir de 01/02/21. 
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b) à autorização para o funcionamento da Educação Infantil, da 

Escola Municipal Professora Edelvira Roldo de Col – Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, município de Pato Branco, mantido pela Prefeitura Municipal de Pato 
Branco, pelo prazo de cinco anos, a partir de 01/02/21. 

 
c) à autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais, da Escola Municipal Professora Edelvira Roldo de Col – Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, município de Pato Branco, mantido pela Prefeitura 
Municipal de Pato Branco, pelo prazo de cinco anos, a partir de 01/02/21. 

 
A instituição de ensino deverá atender ao contido nas 

Deliberações n.º 03/13 e n.º 02/14-CEE/PR, respeitando o devido cumprimento das 
normas e prazos estabelecidos, quando solicitar a renovação do credenciamento da 
instituição de ensino, para a oferta da Educação Básica, da autorização para o 
funcionamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 
  

Encaminhamos o Parecer à Secretaria de Estado da Educação e 
do Esporte, para a expedição do ato do credenciamento da instituição de ensino, para 
a oferta da Educação Básica, da autorização para o funcionamento da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

 
É o Parecer. 
   
 

Clemencia Maria Ferreira Ribas 
               Relatora 

 
 

DECISÃO DA CÂMARA 

A Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental aprova o voto da Relatora, 
por unanimidade. 
 
 

       Curitiba, 22 de fevereiro de 2021. 
 

 

 

Ozélia de Fátima Nesi Lavina 
Presidente da CEIF  em exercício 


