
 PROCESSO Nº 141/15               PROTOCOLO Nº 13.440.494-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 165/15               APROVADO EM 21/05/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JOÃO LOYOLA – ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº 205/15-
SUED/SEED, de 25/02/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no 
NRE de Curitiba, em 09/12/14, do Colégio Estadual Professor João Loyola – Ensino 
Fundamental  e  Médio, município  de  Curitiba, que  solicita  a  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio.

(…)

Venho  por  meio  desta,  justificar  o  atraso  do  pedido  de  Renovação  de 
Reconhecimento do Ensino Médio de nosso Colégio. Informo que demos 
entrada com os documentos  necessários  em setembro do ano de 2013, 
quando o Conselheiro Sr. Arnaldo Vicente, veio fazer a verificação “in loco”, 
no mês de novembro ele disse que a Renovação seria para dois anos. Em 
função da fala do Conselheiro supracitado fiquei tranquila. No mês de maio 
do ano de 2014, quando fomos verificar a Vida Legal, foi que constatamos 
que a renovação fora feita apenas por um ano, ou seja, já estava vencida 
em  abril  do  ano  de  2014,  quando  então  demos  entrada  em  um  novo 
processo. Reconheço a minha falha e aguardo o Vosso pronunciamento (fl. 
119).

1.1   Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Professor  João  Loyola  –  Ensino 
Fundamental  e  Médio,  localizado  na  Rua  Mário  Gomes  César,  nº  580,  Bairro 
Pinheirinho, do município de Curitiba, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. 
Foi  credenciado  para  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº 
332/13, de 24/01/13, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da publicação em DOE, 
de 07/02/13 até 07/02/18 (fl. 121).
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O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução 
Secretarial  nº  1759/97,  de  20/05/97,  reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº 
4205/99, de 19/11/99, e a última renovação do reconhecimento foi concedida pela 
Resolução Secretarial nº 227/14, de 21/01/14, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de 
24/04/13 até 24/04/14 (fl. 122).

1.2   Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fls. 91 e 92)
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1.3   Avaliação Interna  (fl. 120)

1.4   Comissão de Verificação (fl. 93)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº 
495/14,  de  10/12/14,  do NRE de Curitiba,  composta pelos técnicos pedagógicos: 
Andrea  Cristina  Rissato,  licenciada  em  Letras;  Tatiana  Ferreira,  licenciada  em 
Ciências;  Rosemary  Peçanha,  licenciada em  Letras e  Berenice  Teodorovicz, 
licenciada em Pedagogia, emitiu laudo técnico favorável ao pedido de renovação do 
reconhecimento do Ensino Médio.

Consta  à fl.  106,  o  Termo de Responsabilidade  da Chefia do 
NRE  de  Curitiba e  respectivos  servidores  que  constituíram  a  Comissão  de 
Verificação,  pelo qual  se responsabilizam pelas informações contidas no relatório 
circunstanciado deste protocolado.

 1.5 Parecer  CEF/SEED (fls. 115 e 116)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº 
128/15-CEF/SEED,  encaminha  a  este  Conselho  o  processo  de  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio.

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino 
Médio do Colégio  Estadual  Professor João Loyola – Ensino Fundamental e Médio, 
do município de Curitiba.

Da análise do processo constata-se que o corpo docente possui 
habilitação de acordo com as disciplinas indicadas,  com exceção dos docentes de 
Física  e  Sociologia:  o  de Física  é  graduado  em  Ciências  Econômicas  e  o  de 
Sociologia é licenciado em Pedagogia. 
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A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório 
circunstanciado que a instituição de ensino possui laboratório de Informática, porém 
os equipamentos não são suficientes para o atendimento dos alunos.  Dispõe de 
biblioteca com acervo bibliográfico e quadra de esportes coberta. Não possui espaço 
físico específico para o laboratório de Biologia, Física e Química, mas dispõe dos 
materiais no laboratório itinerante. A Comissão de Verificação informa ainda que a 
instituição de ensino solicitou junto à SUDE providências e protocolou pedido para a 
construção do referido laboratório.

No momento da verificação in loco, a Comissão constatou que a 
quadra  de  esportes  estava  desativada  devido  uma tempestade  ocorrida  em 
19/10/14. A direção da instituição de ensino  apresentou justificativa informando a 
situação atual:

(…)

Venho por meio desta, justificar que estamos usando a quadra de esportes 
apenas para atividades onde não se usa bolas, devido a queda do muro as 
bolas  caem  constantemente  na  rua  causando  transtornos  tanto  para  o 
Colégio, quanto para as pessoas que transitam na rua (fls. 123 a 126).

A instituição de ensino aderiu ao Programa Brigadas Escolares – 
Defesa Civil na Escola. Possui o Certificado de Conformidade, já participou do plano 
de  abandono,  adquiriu  equipamentos  de  emergência  (extintores,  blocos  de 
iluminação  e  placas)  que  foram  instalados  de  acordo  com  a  instrução  técnica 
vigente. Apresentou ofícios encaminhados ao Corpo de Bombeiros e a Vigilância 
Sanitária solicitando as vistorias.

Após  análise  dos  documentos  constantes do  processo  e  da 
verificação, in  loco, (condição  dos  recursos  físicos,  materiais  e  humanos,  do 
Regimento Escolar e do Projeto Político Pedagógico), constatou-se a veracidade das 
declarações e as condições necessárias para o  bom  funcionamento do curso em 
questão.  A  referida  Comissão  manifesta  parecer  favorável  à  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio,  porém com ressalvas de que proceda melhorias 
para o laboratório de Biologia, Física e Química. 

 A Coordenadoria de Projetos - COP/DEPO, Assessoria do Corpo 
de Bombeiros da PMPR informou, por escrito, que todas as escolas deverão sofrer 
intervenções para adequação de suas unidades, prevendo numa primeira etapa a 
regularização  das  vias  de  abandono,  instalação  de  extintores  de  incêndio, 
iluminação e sinalização de emergência.  Tão logo,  a unidade escolar  cumpra os 
requisitos estipulados na primeira etapa do programa, será emitido o Certificado de 
Conformidade.
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Foram apensados ao processo  as justificativas da  direção da 
instituição  de  ensino  informando  o  motivo  do  atraso  em  solicitar  o  pedido  de 
renovação do reconhecimento do curso e da atual situação da quadra de esportes, o 
quadro  de alunos do  Relatório de Avaliação Interna,  as Resoluções Secretarial nº 
332/12, de 24/01/13, que trata do credenciamento da instituição de ensino para a 
oferta da Educação Básica e nº 227/14, de 21/01/14, que trata da renovação do 
reconhecimento do Ensino Médio (fls. 119 a 126).

Em virtude das deficiências  de infraestrutura,  a  renovação do 
reconhecimento  do  Ensino  Médio  será  concedida  por  prazo inferior  a  05  (cinco) 
anos.

II -   VOTO  DO  RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do 
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Professor  João Loyola  – 
Ensino Fundamental e Médio, do município de  Curitiba, mantido  pelo  Governo do 
Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir de 24/04/14 a 24/04/17, de 
acordo com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

A instituição de ensino deverá:

a) adequar o Projeto Político-Pedagógico à Resolução CNE/CEB 
nº 02/12, de 30/01/12, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio;

b)  atender o prazo estabelecido no artigo 48 da Deliberação nº 
03/13-CEE/PR, quando da solicitação do pedido de renovação do reconhecimento 
do Ensino Médio;

c)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as 
disciplinas de Física e Sociologia.

A  mantenedora deverá,  para  efeito  de  futura  solicitação  de 
renovação de reconhecimento: 

a) garantir infraestrutura adequada no que diz respeito a falta de 
espaço  físico  específico  para  o  pleno  funcionamento  do  laboratório  de  Biologia, 
Física e Química;

b) adequar a quadra de esportes, assegurando a realização das 
aulas práticas da disciplina de Educação Física;
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c)  apresentar  condições  sanitárias  e  de  segurança  para  o 
funcionamento  da  instituição  de  ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades 
escolares.

Encaminhamos:

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

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

É o Parecer.

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível  Médio 
aprova o voto do Relator, por unanimidade.

              Curitiba, 21 de maio de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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