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CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

INTERESSADO: COLÉGIO TESLA – ENSINO MÉDIO

MUNICÍPIO: MARINGÁ

ASSUNTO: Pedido de autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental –
Anos Finais.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

EMENTA:  Autorização  para  funcionamento  do  Ensino
Fundamental. Parecer favorável. Prazo: quatro anos, a partir da
01/02/2021.

I - RELATÓRIO

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, pelo Ofício n°
434/30-  DPGE/Seed,  de  28/08/20,  encaminhou  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no  Núcleo Regional de Educação de Maringá, de interesse da Escola
Tesla - Ensino Médio.

Este  Colégio localiza-se  à  Avenida  Bento  Munhoz  da  Rocha
Netto, n.º 138, município de Maringá. É mantido por Tesla Cursos Ltda., e obteve a
renovação do credenciamento da instituição de ensino, para a oferta da Educação
Básica,  pela  Resolução  n.º  2623/19,  de  10/07/19,  pelo  prazo  de  dez  anos,  de
06/02/18 a 06/02/28.

A Comissão de Verificação instituída pelo Ato Administrativo n.º
84/20, de 28/08/20, do Núcleo Regional de Educação de Maringá, após a verificação
in loco, emitiu o laudo técnico em 01/09/20.

A Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
n.º  1856/20-CEF/Seed,  de  21/09/20,  declarou-se  favorável  à  autorização  para  o
funcionamento do curso.
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II. MÉRITO

Trata-se  do  pedido  de  autorização  para  o  funcionamento  do
Ensino Fundamental – Anos Finais.

A matéria está regulamentada no Capítulo IV, da Deliberação nº
03/13-CEE/PR, que se refere à autorização de cursos, e expõe:

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.

A  Comissão  de  Verificação,  seguindo  as  determinações  da
Deliberação  n.º  03/13-CEE/PR,  após  análise  dos  documentos  e  da  verificação
realizada  in  loco,  constatou  a  veracidade  das  declarações  e  a  existência  de
condições  de  autorização  para  funcionamento  do  curso  e  emitiu  Relatório
Circunstanciado, com as seguintes informações:

Justificativa para a implantação

(...)

Salienta-se  que  o  governo  brasileiro  alinhou-se  a  uma  realidade
predominantemente mundial ao adotar o Ensino Fundamental de nove anos,
decisão que encontra guarida nas raízes da LDB. Entretanto, é necessário se
ater ao fato de que a melhor aprendizagem não é resultado apenas do tempo
de permanência escolar, mas do modelo adequado de utilização do tempo. É
neste contexto que se justifica a implementação do Ensino Fundamental –
séries finais, ao Colégio Tesla -período este que compreende a formação do
sexto ao nono ano -, pois além da proposta se coadunar com a legislação
pátria  sobre  o  tema,  a  Instituição  apresenta-se  de  acordo  com todas  as
diretrizes  no  tocante  a  medidas  das  salas  de  aula  e  dos  padrões  de
segurança exigidos pelo Corpo de Bombeiros. Sobretudo, porque o colégio
atualmente  é  referência  no  ensino  médio  de  qualidade  e,  conforme
amplamente discutido, prezar pela formação continuada dos docentes, por
mecanismos  dinâmicos  de  ensino  e  o  respeito  às  características  de
aprendizagem dos alunos fortalece a autoestima, a cooperação, a dedicação
e  o  desejo  pelo  saber,  o  que  concerne  com  a  premissa  estatuída  na
Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e

no Plano Nacional de Educação. 
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O  Departamento  de  Legislação  Escolar  assim  se  manifesta
sobre a Matriz Curricular:

O Colégio Tesla, solicita autorização para a oferta dos Anos Finais do Ensino
Fundamental e apresenta proposta de Matriz Curricular. Da análise da Matriz
Curricular, indicamos que a mesma atende a legislação educacional. 
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A Chefia do Núcleo Regional de Educação de Maringá, por meio
do  Termo  de  Responsabilidade,  emitido  em  01/09//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 apresenta as condições para
a autorização do Ensino Fundamental – Anos Finais.
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III - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  autorização  para
funcionamento do Ensino Fundamental – Anos Finais,  do Colégio Tesla -  Ensino
Médio,  município  de  Maringá,  mantido  por  Tesla  Cursos  Ltda., a  partir  de
01/02/2021.

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do  Esporte  deverá
adequar  a  nomenclatura  da  instituição  de  ensino,  que  em  decorrência  da
autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental, passa a denominar-se:
Colégio Tesla – Ensino Fundamental e Médio.

A mantenedora deverá assegurar o cumprimento das exigências
constantes na Deliberação n.º 03/13-CEE/PR, para o adequado funcionamento da
instituição de ensino e dos seus cursos, em especial à instalação do Laboratório de
Informática e à aquisição de materiais para o laboratório de Ciências.

A instituição de ensino deverá atender ao contido na Deliberação
n.º  03/13  -  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, e o reconhecimento do curso.

Encaminhamos o Parecer à Secretaria de Estado da Educação e
do Esporte, para a expedição do ato de autorização para funcionamento do curso.

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, 16 de março de 2021.

Ozélia de Fátima Nesi Lavina
Presidente da CEIF em exercício

JTVM Processo assinado eletronicamente pelo(a) Conselheiro(a) Relator(a) e Presidente de Câmara
6


	PROCESSO ON-LINE N.° 5525/19 DATA: 09/07/19
	PROTOCOLO N° 15.940.027-1 DATA: 01/08/19
	
	PARECER CEE/CEIF N.º 91/21 APROVADO EM 16/03/21
	I - RELATÓRIO
	III - VOTO DA RELATORA



