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PARECER CEE/BICAMERAL N.º 54/21  APROVADO EM 12/05/21

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

INTERESSADO:  COLÉGIO VILA MILITAR - UNICAMPO - ENSINO FUNDAMENTAL
E MÉDIO

MUNICÍPIO: CAMPO MOURÃO

ASSUNTO:  Pedido de credenciamento da instituição de ensino, para a oferta da
Educação  Básica  e  de  autorização  para  funcionamento  do  Ensino
Fundamental – Anos Finais e do Ensino Médio.

RELATORES:  CARLOS EDUARDO SANCHES E SANDRA TERESINHA DA SILVA

EMENTA: Credenciamento da instituição de ensino e autorização para
o  funcionamento  do  Ensino  Fundamental  e  Ensino  Médio. Parecer
favorável.  Os  prazos  estão  especificados  no  Voto.  Determinação  e
recomendação  à  mantenedora  e  à  instituição  de  ensino,  para  que
assegurem o cumprimento das exigências constantes nas Deliberação
n.º 03/2013-CEE/PR, em especial  aos prazos de solicitação de atos
regulatórios,  à  manutenção  do  Certificado  de  Conformidade  e  da
Licença Sanitária atualizados, à construção da quadra poliesportiva e à
necessidade de docentes habilitados para a área de atuação. 

I - RELATÓRIO

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) encaminhou
a  este  Conselho  Estadual  de  Educação  (CEE)  os  expedientes  protocolados,  no
Núcleo Regional  de Educação  de Campo Mourão,  de interesse da instituição de
ensino citada, pelos quais solicitou o credenciamento da instituição de ensino, para a
oferta  da  Educação  Básica  e  a  autorização  para  funcionamento  do  Ensino
Fundamental - Anos Finais e do Ensino Médio.

Este  Colégio  localiza-se  à  Via  Rosalina  Maria  dos Santos,  n.º  927,
município  de  Campo  Mourão  e  é  mantido  pelo  Instituto  Unicampo  de
Desenvolvimento Acadêmico, Científico, Cultural e Social.
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 A  Comissão  de  Verificação,  regularmente  instituída  por  Ato
Administrativo, após verificação in loco, emitiu laudo técnico.

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento-CEF/Seed declarou-se
favorável ao credenciamento e as autorizações para o funcionamento dos cursos.

II - MÉRITO

Trata-se do pedido de credenciamento da instituição de ensino para a
oferta  da  Educação  Básica  e  de  autorização  para  o  funcionamento  do  Ensino
Fundamental – Anos Finais e do Ensino Médio.

A matéria está regulamentada na Deliberação n.º 03/13 – CEE/PR, no
Capítulo II, art.16, que trata do credenciamento e da renovação do credenciamento e
no Capítulo IV e no art. 32, que trata da autorização para funcionamento de cursos.

A Comissão de Verificação, seguindo as determinações da Deliberação
n.º  03/2013-CEE/PR,  após  análise  dos  documentos  e  da  verificação  in  loco,
constatou  a  veracidade  das  declarações  e  a  existência  de  condições  de
infraestrutura  e  pedagógica  para  o  credenciamento  da  instituição de  ensino  e  a
autorização de funcionamento dos cursos, e emitiu Relatório Circunstanciado com
as seguintes informações:

[…]

A  Direção  da  Instituição,  apresentou  justificativa  relatando  a  necessidade  do
Credenciamento  da  Instituição  de  Ensino  para  oferta  da  Educação  Básica  e
Autorização de Funcionamento do Ensino Fundamental – Anos  Finais e do Ensino
Médio, visando atender a comunidade de Campo Mourão, bem como oferecer um
ensino  de  qualidade,  como  também  proporcionar  um  espaço  favorável  à
aprendizagem  significativa,  com  vistas  à  preparação  de  alunos  éticos  e
cognitivamente competentes situados na sociedade na qual estão inseridos.

[…]

Espaço para Educação Física – A instituição de ensino não possui quadra esportiva
no momento, mas está prevista construção até meados do ano de 2020. Enquanto
isso, os alunos realizarão as atividades físicas nas dependências da Associação da
Polícia  Militar  de  Campo  Mourão.  Por  ser  um  pouco  distante,  a  instituição
disponibilizará meio de transporte para locomoção.

[...]

Em Campo Mourão, fez-se uma pesquisa de mercado para a implantação do Colégio,
cujos resultados revelaram um indescritível interesse dos moradores desta cidade e
também da região da COMCAM em um Colégio Militar. Sendo assim, a implantação
do mesmo ocorrerá em 2020, ofertando o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e
Ensino 
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Médio (1º ao 3º ano) e terá a referência para instalações a já conceituada Faculdade
União  de  Campo  Mourão  –  UNICAMPO.  Imaginar  esse  sucesso  já  é  argumento
suficiente para que desejemos uma já  fortalecida Associação na expansão de suas
atividades, em que o associado figura como seu maior patrimônio.

A direção da instituição de ensino encaminhou justificativa em relação
à ausência da quadra esportiva:

Ainda sobre a quadra esportiva, constam no protocolado as seguintes
informações:

- fl.327 e 362, consta um Ofício informando que a quadra de esportes
Orley Casali, no Jardim Aeroporto, será disponibilizada para as aulas de Educação
Física todas as terças-feiras das 7:30h às 12:00h, assim que houver retorno das
aulas e liberação dos locais públicos; 
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- fl. 328, planilha referente à construção da quadra poliesportiva;

-  fls.  351 à 367 e fls.  370 à 383 constam cópias de formulários de
autorizações dos pais para a locomoção dos alunos à quadra poliesportiva, com a
finalidade de realizar as aulas práticas de Educação Física;

- fl. 368, do protocolado n.º 16.298.432-2 e fl. 419, do protocolado n.º
16.298.866-2, consta a Ata n.º 008/2020, de 10/03/20, referente à reunião realizada
no Colégio Vila  Militar  -  Unicampo,  onde estavam presentes,  a  direção,  o  corpo
docente e os pais/responsáveis pelos alunos, para tratarem de assuntos relativos à
quadra poliesportiva. Os participantes da reunião foram informados que, em razão
da ausência da quadra esportiva,  foi  solicitada à Prefeitura Municipal  de Campo
Mourão um espaço para as aulas práticas e que a solicitação foi concedida para a
quadra de esportes Orley Casali, localizada no Jardim Aeroporto. Ademais, nessa
reunião, foi acordado que:

[...]  durante  a  locomoção  dos  alunos,  os  mesmos  serão  acompanhados  pelo
professor e um monitor que assumirão a responsabilidade pelo bem-estar físico e
emocional destes estudantes durante o traslado de ida e volta, bem como durante a
permanência no local das aulas. Além disso, os pais/responsáveis tomaram ciência
de que está sendo providenciada a construção de uma quadra no local em que o
Colégio está situado.
 
Contrariando as normas deste Conselho, a instituição iniciou a oferta

do  Ensino  Fundamental  e  do  Ensino  Médio  antes  da  concessão  do  ato  de
credenciamento e de autorização de funcionamento de curso pelo Sistema Estadual
de Ensino e apresentou a seguinte justificativa:

A Mantenedora, Instituto Unicampo, do Colégio Vila Militar Unicampo tendo em vista
uma demanda para a abertura de um colégio que adotasse o modelo cívico militar e
diante  da  ausência  de  qualquer  instituição  que  oferecesse  tal  modelo  de  ensino
buscou, a partir de agosto de 2019, organizar as documentações necessárias para
realizar  a  abertura  de  um colégio  particular  que  oferecesse  tal  modelo.  Assim,  a
equipe responsável pela preparação da documentação, procurou o Núcleo Regional
de Campo Mourão, para fazer a avaliação inicial dos documentos, Regimento Escolar
e  os  Projeto  Político  Pedagógico.   Após  esta  análise  e  adequação  necessária,
protocolou  via  plataforma  e-protocolo  os  processos  16298432-2  referente  ao
credenciamento e autorização dos anos finais  Ensino Fundamental  e 16298866-2
referente a Autorização de funcionamento do Ensino Médio, em dezembro de 2019.
A partir da inserção dos documentos no e-protocolo, a tramitação do processo passou
a  se  desenvolver  nas  instâncias  administrativas.  Concomitante  a  isto,  o  colégio
passou a receber pais interessados, que desejavam colocar seus filhos na instituição,
uma vez que não havia nenhum colégio que oferecesse tal modalidade. Com essa
procura e na esperança de a tramitação da documentação fosse rápida, o colégio
passou a receber matrículas a partir de fevereiro de 2020. No presente ano, foram 34
alunos matriculados,  em 3 séries,  6º  e 9º  do Ensino fundamental  e 1º  do Ensino
Médio. 
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No entanto diante dos acontecimentos relacionados a pandemia de COVID-19, houve
uma demora nos ajustes necessários para a conclusão do processo, uma vez que os
documentos com datas específicas que venceram não podiam ser atualizados com 
rapidez em virtude de restrições de funcionamento de algumas repartições. Com isso,
a regularização demorou mais que o previsto, uma vez que não era possível realizar
todas as ações necessárias com celeridade. As atividades prosseguiram, oferecendo
para os alunos toda a atenção necessária. Bem como para os alunos, matriculados
no ano 2021, entre 6º e 9º ano do Ensino fundamental,  e 1º e 2º ano do Ensino
Médio, que contabilizam ao todo 82 alunos.                          
Diante de toda tramitação dos documentos esperávamos que haveria a liberação do
Ato o mais breve possível, mas diante de toda a condição de saúde pública causada
pela COVID-19, houve atrasos, mas que de forma alguma prejudicaram os alunos.
Motivos pelos quais justifica-se o ora requerido, pedindo pela análise deste egrégio
conselho, bem como, a apresentação exposta opine pela regularidade das atividades
até então desempenhadas e ao final pela autorização definitiva.

Ainda  que  a  pandemia  possa  ter  causado  problemas  na  análise  e
tramitação do presente protocolado, o art. 33 da Deliberação n.º 03/2013 - CEE/PR
determina o prazo de, pelo menos, 180 dias antes do início da atividade educacional
para o envio do pedido de autorização de cursos, o que não aconteceu neste caso.
Os  protocolados  em  análise  datam  de  20/12/19  e  os  cursos  passaram  a  ser
ofertados pela instituição de ensino a partir  de fevereiro de 2020, caracterizando
irregularidade perante o Sistema Estadual de Ensino, conforme a Deliberação nº.
13/2013 – CEE/PR:

Art.  36.  A instituição  de  ensino  só  poderá  iniciar  atividades  escolares  de  curso,
modalidade, etapa, série, ciclo ou período, após a publicação do ato autorizatório, sob
pena  de  anulação  dos  atos  escolares  praticados  antes  da  devida  autorização  e
responsabilização da autoridade causadora do início irregular.

Por conseguinte, chama-se a atenção da instituição de ensino e sua
mantenedora  para  o  cumprimento  integral  das  normas  deste  Conselho  e  que
situação  semelhante  não  pode  ser  repetida  nas  solicitações  futuras  de  atos
regulatórios.
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Matriz Curricular - Ensino Fundamental
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Matriz Curricular - Ensino Médio

As  Matrizes  Curriculares  possuem  as  informações  devidamente
apresentadas e os docentes estão habilitados para as disciplinas indicadas, exceto
pelos  docentes  que  ministram  a  disciplina  de  Matemática,  para  o  Ensino
Fundamental e Ensino Médio, que possui habilitação em Física, e do docente da
disciplina de Sociologia que é habilitado em Filosofia.
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A Chefia  do  Núcleo  Regional  de  Educação,  por  meio  do Termo de
Responsabilidade, 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,  após  análise,  constatou-se  que  a  instituição  de  ensino
apresenta as condições básicas para o credenciamento e para a autorização de
funcionamento dos cursos. 

III - VOTO DOS RELATORES

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao  credenciamento  para  a  oferta  da  Educação  Básica,  do
Colégio Vila Militar – Unicampo – Ensino Fundamental e Médio, do município de
Campo Mourão, mantido pelo  Instituto Unicampo  de Desenvolvimento Acadêmico,
Científico, Cultural e Social, pelo prazo de dez anos, a partir de 01/02/20;

b) à autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental – Anos
Finais, do  Colégio  Vila  Militar  –  Unicampo  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do
município de Campo Mourão, mantido pelo Instituto Unicampo de Desenvolvimento
Acadêmico, Científico, Cultural e Social, pelo prazo de 04 anos, a partir de 01/02/21;

c) à  autorização  para  o  funcionamento  do  Ensino  Médio,  do
Colégio Vila Militar  – Unicampo – Ensino Fundamental e Médio, do município de
Campo Mourão, mantido pelo Instituto Unicampo  de Desenvolvimento Acadêmico,
Científico, Cultural e Social, pelo prazo de 03 anos, a partir de 01/02/21. 

Ficam regularizados os atos  escolares do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio, praticados antes da publicação dos atos regulatórios, no período de
03/02/20 até 31/01/21.

Adverte-se  a  mantenedora  e  o  Colégio  de  que  devem  observar  o
cumprimento  das  Deliberações  deste  Conselho,  para  não  comprometer  a
regularidade de funcionamento de seus cursos e a vida escolar dos alunos.

A  mantenedora  e  a  instituição  de  ensino  devem  assegurar  o
cumprimento das normas e prazos constantes na Deliberação n.º 03/2013-CEE/PR,
nas futuras solicitações dos atos oficiais, manter o Certificado de Conformidade e da
Licença Sanitária atualizados e realizar a construção da quadra poliesportiva.
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A instituição de ensino deverá providenciar docentes habilitados para
as disciplinas de Matemática e Sociologia.

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

É o Parecer.

Carlos Eduardo Sanches            Sandra Teresinha da Silva
           Relator             Relatora

DECISÃO DAS CÂMARAS

A Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e a Câmara do Ensino
Médio  e  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  aprovam o voto  dos
relatores, por unanimidade.

Curitiba, 12 de maio, de 2021.

João Carlos Gomes
Presidente do CEE/PR
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