
PROCESSO N° 925/16                                                PROTOCOLO N° 11.664.264-6
 
PARECER CEE/CEMEP Nº 609/16                              APROVADO EM 14/09/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  DEPUTADO  VESPERTINO  FERREIRA
PIMPÃO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: ARAUCÁRIA

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BOLTOLI

I -  RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1318/16 –
Sued/Seed,  de  16/08/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE  da  Área Metropolitana Sul,  em  30/11/12,  de  interesse do  Colégio  Estadual
Deputado Vespertino Ferreira Pimpão – Ensino Fundamental e Médio, município de
Araucária, que solicita o reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Deputado  Vespertino  Ferreira  Pimpão –
Ensino Fundamental e Médio, localizado na Rua Dom Manoel da Silveira D'Elboux,
nº  1005,  Parque  Thomaz  Coelho,  do  município  de  Araucária,  é  mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado para a oferta da Educação Básica
pela Resolução Secretarial nº 2757/16, de 22/07/16, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
partir da data da publicação em DOE, de 08/08/16 até 08/08/21 (fl. 367).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 4624/92, de 11/12/92, pelo prazo de 02 (dois) anos, com implantação
gradativa, a partir do início do ano de 1993 até o final do ano de 1994. A autorização
do  funcionamento  foi  prorrogada  pelas  Resoluções  Secretariais  nº  111/95,  de
30/01/95 e nº 4202/99, de 19/11/99, esta última com base no Parecer CEE nº 296/99,
de 06/10/99, até o final do ano de 1999 (fls. 06, 09 e 10 a 13).

O Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski – Ensino Médio,
Profissional  e Normal e o Colégio Estadual  Professora Helena Wysocki  – Ensino
Fundamental e Médio, município de Araucária, foram credenciados para a expedição
da documentação escolar dos alunos concluintes do Ensino Fundamental e Médio do
Colégio em pauta (fl. 375).
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Sobre  a  convalidação  de  estudos  solicitada pela  direção  da
instituição de ensino, à fl. 114, a CDE se manifestou:

(…)

 – Os Relatórios Finais do Colégio Estadual Deputado Vespertino Ferreira
Pimpão,  do  município  de  Araucária,  NRE  da  Área  Metropolitana  Sul,
referentes ao Ensino Médio, às fls. 116 a 349, dos anos letivos de 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 estão de
acordo com as Matrizes Curriculares, à fl. 16 e às fls. 91a 99 [sic];

 – Lembramos que os Relatórios Finais ainda não foram validados por esta
CDE/SEED,  considerando  que  o  curso  em  questão  ainda  não  possui
reconhecimento (fl. 366).

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries.

Matrizes Curriculares (fls. 16, 91 a 101)
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1.3 Avaliação Interna (fls. 358 e 359)
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1.4 Comissão de Verificação (fls. 351 e 362)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
184/16, de  10/05/16, do NRE  da Área Metropolitana Sul, composta pelos técnicos
pedagógicos:  Lúcia  de  Fátima  Mattiossi  de  Arruda,  licenciada  em  Geografia;
Alexandra Silva,  bacharel  em Administração  e  Marilene Parmezan,  licenciada em
Pedagogia,  após  verificação  in  loco,  emitiu  laudo  técnico  ao  pedido  de
reconhecimento do Ensino Médio.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 352 a 361):

(…) Foi anexado ao protocolado, à fl. 89, uma justificativa pelo atraso e não
cumprimento do  prazo  para  a  atualização  dos atos oficiais.  O gestor  da
instituição  de  ensino  relatou  que  quando  assumiram  a  direção  houve
dificuldades com os diversos documentos da instituição:  reformulação do
Regimento  Escolar  e  do  Projeto  Político  Pedagógico,  necessidade  de
obtenção  do  laudo  da  Vigilância  Sanitária  e  atualmente  completar  a
documentação da Brigada para a emissão do Certificado de Conformidade,
como também a falta de materiais básicos como de expediente, higiene e
limpeza.

(…) O Colégio funciona nos três turnos, com área constituída em um bloco
de alvenaria e duas salas em madeira; possui o Termo de Cessão de Uso da
Prefeitura Municipal de Araucária, com vigência até 31/12/38.

(…) Tanto a parte estrutural como a pintura do prédio apresentam estado
razoável de conservação; as condições de higiene, saneamento, iluminação,
ventilação e acesso são adequadas. 

(…) Possui luzes de emergência, placas de sinalização e os extintores estão
instalados e sinalizados de acordo com as normas. 

(…)  Dentre  as  melhorias  efetuadas  estão  o  revestimento  cerâmico  na
parede  externa  do  pátio,  como  também  no  banheiro  dos  alunos  e  na
cozinha;  reparos  nas  instalações  hidráulicas  e  na  iluminação  externa;
substituição de lousas; pinturas e reparos.

(…)  O  laboratório  de  Informática  dispõe  de  08  (oito)  terminais  de
computadores e 16 (dezesseis) monitores.

(…) A biblioteca conta com acervo bibliográfico estimado em 2.000 (dois mil)
livros.

(…) O laboratório de Ciências, Química, Física e Biologia está equipado com
bancadas, pia, vidrarias e outros materiais; não possui profissional suprido
para o atendimento.

(…) Não dispõe de quadra coberta, apenas uma área pequena  cimentada
que foi improvisada para a realização de atividades práticas. Possui também
uma sala para as atividades recreativas, com mesa de  ping pong e outros
materiais esportivos.

(…) O Colégio está vinculado ao Programa Brigadas Escolares – Defesa
Civil na Escola e ainda não possui o Certificado de Conformidade.
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(…) Apresentou a Licença Sanitária, à fl. 87, de 16/10/15, com validade de
12 (doze) meses a partir da data da emissão.

(…) O quadro docente, às fls.  357 e 358, demonstra que o corpo docente
possui habilitação de acordo com as disciplinas indicadas, com exceção do
docente de Sociologia que é licenciado em História, com especialização em
Sociologia.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Sul, em  11/05/16, 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. 363).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 370 e 371)

A Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  1692/16-CEF/Seed,  de  10/08/16,  é  favorável  ao  reconhecimento  do
Ensino Médio.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do
Colégio Estadual  Deputado Vespertino Ferreira  Pimpão – Ensino Fundamental  e
Médio, município de Araucária.

Embora  o  pedido  da  instituição  de  ensino  contemple  a
convalidação de estudos de 1993 a 2015, trata-se somente do reconhecimento do
Ensino Médio.

Salienta-se  que  o  curso  foi  autorizado  a  funcionar  pela
Resolução Secretarial  nº  4624/92,  de  11/12/92,  com implantação  gradativa,  pelo
prazo de 02 (dois) anos, a partir do início do ano de 1993 até o final do ano de 1994
com  prorrogação  de  funcionamento  até  o  final  do  ano  de  1999.  Portanto,  a
solicitação de convalidação não se faz necessária, porque o ato de reconhecimento
do referido curso deve abrangê-lo desde o início, assim a vida escolar dos alunos
fica regularizada.

Cabe  observar  que  a  matéria  foi  protocolada  sob  a  égide  da
Deliberação nº 02/10 – CEE/PR, porém o NRE da Área Metropolitana Sul designou
uma Comissão de Verificação e realizou a visita  in loco,  a qual averiguou todas as
condições físicas, materiais, humanas e pedagógicas com base na Deliberação nº
03/13-CEE/PR.  Portanto,  o  reconhecimento  do  Ensino  Médio  será  concedido  de
acordo com esta Deliberação.

Da análise do processo, e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta  condições básicas de infraestrutura,  recursos materiais,  pedagógicos  e
tecnológicos  condizentes  com  a  proposta  pedagógica.  Entretanto,  as  atividades
práticas de Educação Física acontecem em um espaço improvisado.
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Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores
comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção do
docente da disciplina de  Sociologia, contrariando o estabelecido no inciso IV,  do
artigo 45 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR. 

A instituição de ensino aderiu ao Programa Brigadas Escolares –
Defesa Civil na Escola, no entanto,  não possui o  Certificado de Conformidade  e a
Licença Sanitária encontra-se atualizada, vigente até 16/10/16.

A direção da instituição de ensino justificou o não atendimento ao
prazo para o pedido do reconhecimento do curso, expondo que o atraso no envio do
processo ocorreu em razão das dificuldades encontradas para reunir os documentos
necessários.

Foi apensado ao processo a Vida Legal do Estabelecimento de
Ensino – VLE (fl. 374 e 375).

II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao  reconhecimento  do
Ensino Médio, do Colégio Estadual  Deputado Vespertino Ferreira  Pimpão – Ensino
Fundamental e Médio, município de Araucária, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, em caráter excepcional, desde o início do ano de 1993 até o final do ano de
2017.

Adverte-se  a  mantenedora  e  o  Colégio  Estadual  Deputado
Vespertino  Ferreira  Pimpão  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do  município  de
Araucária, que devem observar o cumprimento das Deliberações do CEE/PR que
normatizam o Sistema de Ensino do Paraná.

A mantenedora deverá:

a)  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,  atendendo  às
exigências de prevenção de incêndio e emergências e à Licença Sanitária;

b)  sanar  a  necessidade da instituição de ensino  garantindo a
infraestrutura adequada para o pleno funcionamento das aulas práticas de Educação
Física.
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A instituição de ensino deverá:

a)  atender ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,
principalmente em relação aos prazos estabelecidos, quando solicitar a renovação
do  credenciamento da instituição de ensino para a oferta da Educação Básica e a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b) providenciar a renovação do reconhecimento do Ensino Médio
que terá o prazo expirado ao final do ano de 2017;

c) assegurar docente com habilitação específica para a disciplina
de Sociologia.

Encaminhamos: 

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a expedição do ato de reconhecimento do Ensino Médio;

b)  o  processo à instituição de ensino para constituir  acervo  e
fonte de informação.

É o Parecer.

Linda Mary Inacio de Bortoli
       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, 14 de setembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep 

Oscar Alves
Presidente do CEE
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