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PROCESSO ON-LINE N.º 6952/19 DATA: 24/09/19 

PROTOCOLO N.º 16.116.330-9 DATA: 07/10/19 

 

PARECER CEE/CEIF n.º 177/21    APROVADO EM 10/05/21. 
 
 
CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 
INTERESSADA: ESCOLA COMPET TEENS – ENSINO FUNDAMENTAL. 
 
 
MUNICÍPIO: ARAUCÁRIA. 
 
 
ASSUNTO: Pedido do credenciamento da instituição de ensino para a oferta da 

Educação Básica, autorização para o funcionamento do Ensino 
Fundamental – 1º ao 9º e regularização dos atos escolares praticados antes 
da publicação do ato autorizatório.  

 
 

RELATOR: CARLOS EDUARDO SANCHES. 
 
 

EMENTA: Credenciamento para a oferta da Educação Básica e 
autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental – 1º ao 9º. 
Parecer favorável. Prazos: Credenciamento por 10 anos e autorização 
para o funcionamento do Ensino Fundamental (1º ao 9º) por cinco anos 
e 5 anos, a partir da publicação do ato autorizatório. Determinação à 
mantenedora e à instituição, a respeito do cumprimento das exigências 
constantes na Deliberação n.º 03/13-CEE/PR.  
 

I – RELATÓRIO 

 
A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, pelo Ofício n.º 

189/21, de 05/04/21 – DPGE/Seed, encaminhou a este Conselho o expediente 
protocolado no Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul, de interesse 
da Escola Compet Teens – Ensino Fundamental, pelo qual solicitou o credenciamento 
da instituição de ensino, para a oferta da Educação Básica, autorização do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º) e regularização dos atos escolares praticados antes da 
publicação do ato autorizatório. 
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Esta Escola localiza-se à Rua Paulo Alves Pinto, 504, Centro, no 
Município de Araucária, mantido por Compet Teens – Ensino Fundamental Ltda. 

 
A Comissão de Verificação, regularmente instituída pelo Ato 

Administrativo n.º 663/20, de 14/12/20 do NRE da Área Metropolitana Sul, após 
verificação in loco, emitiu o laudo técnico em 23/02/21. 

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

Parecer n.º 823/21, de 31/03/21, declarou-se favorável ao credenciamento da 
instituição de ensino para a oferta da Educação Básica e autorização para o 
funcionamento do Ensino Fundamental – 1º ao 9º. 
 

 
 
II – MÉRITO 
 
 
Trata-se do pedido de credenciamento da instituição de ensino para 

a oferta da Educação Básica e autorização para o funcionamento do Ensino 
Fundamental – 1º ao 9º. 

 
A matéria está regulamentada: 
 
Capítulo II, da Deliberação n.º 03/13 – CEE/PR, que trata do 

credenciamento e da renovação do credenciamento, nos seguintes termos: 
 
(...) 
Art. 16 O credenciamento é ato do poder público, cuja edição vincula a instituição 
de ensino ao Sistema Estadual de Ensino, com vistas à habitação legal de 
Educação Básica, nas etapas e modalidades previstas na legislação vigente. 
 
Capítulo IV, da Deliberação n.º 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. 

 

Cabe observar a Deliberação n.º 03/13-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. 
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No entanto a Instituição de Ensino Justifica:  

 
(...) Justificativa para o atraso na tramitação do processo: O processo ficou 
parado na Instituição de 24/09/2019 a 14/09/2020 por faltar alguns documentos, 
como Licença Sanitária e Certificado do Corpo de Bombeiros. 
 

A Comissão de Verificação, seguindo as determinações da 
Deliberação n.º 03/13 – CEE/PR, após análise dos documentos e da verificação in loco, 
e emitiu Relatório Circunstanciado e Relatório Circunstanciado Complementar com as 
seguintes informações: 

 
(...) a Instituição de ensino foi criada pela Ata datada de 12/09/2019, registrada 
no Cartório 2º Tabelionato de Notas de Araucária – Paraná. 
 
(...) A entidade mantenedora da instituição de ensino foi constituída pelo 
Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Paraná, sob n.º 
41209107573, de 05/08/2019 e o representante legal da instituição de ensino 
foi designado pelo ato n.º 01/2019, de 12/09/2019. 
 
(…) Justificativa para a solicitação: 
 

 
 
(…) Regularidade da Entidade Mantenedora: todas as certidões são 
negativas, não havendo pendência em nome da instituição. 

 
(...) O Projeto Político Pedagógico: foi aprovado por meio do Ato 
administrativo Nº 01/2020 emitido pela mantenedora; e Parecer Nº 481/2020 
de 31/08/2020 com parecer favorável expedido pelo Núcleo Regional de 
Educação da Área Metropolitana Sul, de acordo com as normas vigentes. 
 
(...) Corpo de Bombeiro: Data: 28/02/2020 Vigência: 27/02/2021 e Licença 
Sanitária: Data: 14/04/2020 Vigência: 12 meses. 
 
(...) Laboratório de Ciências: Possui Laboratório Móvel. As atividades são 
realizadas no refeitório, com lavatório próximo ao espaço. A funcionária Denise 
Roth é responsável pela organização e manutenção do laboratório de Ciências. 
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(...) Espaço para Educação Física: Quadra com grama sintética de 60 m² em 
espaço aberto cercado por telas. A Instituição planeja adequar um espaço livre 
colocando uma quadra de 140 m². 
 
Biblioteca: possui 13,51 m², armários e estantes de livros, atende aos alunos 
através de projetos de leitura e empréstimo de livros, incentivando a leitura, 
escrita, interpretação e o desenvolvimento integral da criança. Acervo: 618 
exemplares. 
 
(...) Acessibilidade: a construção é plana com rampas nos desníveis; também 
possui banheiro adaptado com barras de apoio. Há uma escada entre o bloco 
administrativo e o restante da escola, no entanto ambos os espaços têm 
acessos independentes, o que não prejudica o acesso de cadeirantes a 
nenhum dos espaços escolares 
 
(...) Regimento Escolar: foi aprovado por meio do Ato administrativo Nº 
02/2019 emitido pela mantenedora; e Parecer de Legalidade Nº 482/2020 de 
31/08/2020 com parecer favorável expedido pelo Núcleo Regional de 
Educação da Área Metropolitana Sul, de acordo com as normas vigentes. 
 
(…) a Comissão de Verificação informa que a representante da referida 
Instituição solicita a convalidação dos atos praticados a partir de 03 de 
fevereiro de 2020 e que a implantação do Ensino Fundamental 1º ao 5º ano 
ocorra de forma simultânea e do 6º ao 9º ano com implantação gradativa.  
 
(...) Matrizes Curriculares: De acordo com a Legislação Vigente, sendo 
aprovadas por meio dos Pareceres nº 617/2020 de 28/09/2020 para o Ensino 
Fundamental Anos Iniciais e nº 618/2020 de 28/09/2020 para o Ensino 
Fundamental Anos Finais.  
 
 
A Chefia do NRE da Área Metropolitana Sul, por meio do Termo 

de Responsabilidade, emitido em 17/12/20 ratificou a informação contida no Relatório 
Circunstanciado, Relatório Circunstanciado Complementar 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. 

 
Os docentes estão habilitados para as disciplinas indicadas, 

conforme o disposto no inciso III, do art. 38, da Deliberação n.º 03/13-CEE/PR. O 
Departamento de Legislação Escolar/Seed declarou a validade das Matrizes 
Curriculares dos cursos, sendo aprovadas por meio dos Pareceres nº 617/2020 de 
28/09/2020 para o Ensino Fundamental Anos Iniciais e nº 618/2020 de 28/09/2020 para 
o Ensino Fundamental Anos Finais.  

 
Em síntese, a instituição de ensino apresenta as condições para 

o credenciamento da instituição de ensino, para a oferta da Educação Básica e para 
autorização o funcionamento do Ensino Fundamental – 1º ao 9º. 
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III – VOTO DO RELATOR 

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

Compet Teens – Ensino Fundamental, município de Araucária, mantida por Compet 
Teens – Ensino Fundamental Ltda, pelo prazo de dez anos, da data de publicação do 
ato autorizatório, conforme a Deliberação n.º 03/13-CEE/PR; 

 
b) à autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental – 

1º ao 9º, da Escola Compet Teens – Ensino Fundamental, município de Araucária, 
mantida por Compet Teens – Ensino Fundamental Ltda, pelo prazo de cinco anos, a 
partir da data de publicação do ato autorizatório, conforme a Deliberação n.º 03/13-
CEE/PR; 

 
c) à regularização dos atos escolares praticados antes da 

publicação do ato autorizatório, a partir do início do ano letivo de 2020. 
 
Adverte-se à mantenedora e à instituição de ensino 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 estudantes. 

 
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.  

 
A instituição de ensino deverá atender ao contido na Deliberação 

n.º 03/13–CEE/PR, em relação às normas e prazos, quando das futuras solicitações 
dos atos regulatórios. 

 
Encaminhamos o Parecer à Secretaria de Estado da Educação e 

do Esporte, para a expedição do credenciamento da instituição de ensino para a oferta 
da Educação Básica e autorização de funcionamento do Ensino Fundamental – 1º ao 
9º. 

 
É o Parecer. 

 
 
 

Carlos Eduardo Sanches 
Relator 
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DECISÃO DA CÂMARA 

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

 

Curitiba, 10 de maio de 2021. 

 

 

Clemencia Maria Ferreira Ribas 
Presidente da CEIF 


