
PROCESSO Nº 148/15            PROTOCOLO Nº 13.443.983-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 170/15            APROVADO EM 21/05/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO: COLÉGIO SESI AMPÉRE – ENSINO MÉDIO

MUNICÍPIO: AMPÉRE

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 216/15-
SUED/SEED, de 25/02/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no 
NRE de Francisco Beltrão, em 12/12/14, do Colégio SESI Ampére – Ensino Médio, 
município de Ampére, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

A Comissão de Verificação informa sobre o atraso do prazo em 
solicitar a renovação do reconhecimento:

(…)

Este Núcleo Regional da Educação entrou em contato com a instituição de 
ensino  para  a  regularização  de  seus  atos,  mas  devido  à  mudança  de 
Deliberação,  houve  atraso  no  trâmite  e  somente  agora  a  instituição 
conseguiu organizar toda a documentação (fl. 126).

1.1   Da Instituição de Ensino

O  Colégio  SESI  Ampére –  Ensino  Médio,  localizado  na  Rua 
Atenas,  nº  344,  Bairro  Nossa  Senhora  das  Graças,  do  município  de  Ampére,  é 
mantido pelo  SESI – Serviço Social  da Indústria.  Foi credenciado para oferta  da 
Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 534/12, de 23/01/12, pelo prazo de 
05 (cinco) anos, a partir da publicação em DOE, de 29/02/12 até 28/02/17 (fls. 110 e 
111).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução 
Secretarial nº  657/11,  de  23/02/11,  e  reconhecido  pela  Resolução Secretarial  nº 
1604/13, de  02/04/13,  pelo prazo de  05 (cinco) anos, a partir  do início do ano de 
2010 até o final do ano de 2014 (fl. 115).
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1.2   Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 123)
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1.3   Avaliação Interna  (fl. 143)

1.4   Comissão de Verificação (fl. 124)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº 
306/14,  de  11/12/14,  do  NRE  de Francisco  Beltrão,  composta  pelos  técnicos 
pedagógicos:  Rosalina  Pereira,  licenciada em  Pedagogia; Cátia  Siliprandi  dos 
Santos,  licenciada  em  Pedagogia e  Adriana  Cristina  Kozelski,  licenciada  em 
Pedagogia,  emitiu  laudo  técnico  favorável  ao  pedido de  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio.

Consta  à fl.  133,  o  Termo de Responsabilidade da Chefia  do 
NRE de Francisco Beltrão 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. 138 e 139)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº 
112/15-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 SESI Ampére – Ensino Médio, do município de Ampére.
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O Colégio funciona em imóvel pertencente a Prefeitura Municipal 
de Ampére através de Contrato de Comodato entre a Prefeitura Municipal de Ampére 
e  o  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial  –  Departamento  Regional  do 
Paraná – SESI, conforme Contrato de Aluguel com vigência de 10/11/10 a 19/11/20.

Da análise do processo constata-se que o corpo docente possui 
habilitação de acordo com as disciplinas indicadas,  com exceção do docente de 
Física que é licenciado em Química.

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório 
circunstanciado que o ambiente utilizado para o Ensino Médio é apropriado para o 
atendimento  e está de acordo com a legislação vigente,  todas as salas  de aula 
possuem ar-condicionado, iluminação, mobília adequada e amplas janelas.  Dispõe 
de  biblioteca  com  acervo  bibliográfico  atualizado  e  suficiente  para  atender  a 
demanda e laboratório de Informática devidamente equipado.  Não possui  quadra 
poliesportiva, as aulas acontecem na quadra da Escola Municipal Leopoldo Deviti, 
distante duas quadras do Colégio e os alunos são acompanhados pelo professor. 
Referente ao laboratório de Biologia, Física e Química, a Comissão informa ainda:

(…)

O laboratório  é  móvel/portátil,  em forma  de  carrinho,  que  dentro  possui 
maletas com tubos de ensaio,  para a elaboração de solventes orgânicos 
entre outros reagentes. O professor leva na sala de aula o mini laboratório 
ou dispõe no hall ou na própria sala de aula. Os microscópios e telescópios 
são levados para a mesa do mini laboratório quando necessário. Quando 
usados  ácidos  e  bases  fortes  e  solventes  orgânicos,  utiliza-se  ácidos 
diluídos de produtos orgânicos, não necessitando de métodos específicos 
de descarte (fl. 129).

A instituição de ensino encontra-se de acordo com o Código de 
Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros e apresentou o documento válido 
até 08/05/15. A Licença Sanitária venceu recentemente, com o processo em trâmite.

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. 
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Foram apensados ao  processo  informação  complementar 
referente a quadra poliesportiva e  o quadro de alunos do  Relatório de Avaliação 
Interna do curso (fl. 142 e 143).

II -   VOTO  DO  RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do 
reconhecimento  do Ensino  Médio,  do Colégio  SESI  Ampére – Ensino  Médio,  do 
município de Ampére, mantido pelo SESI – Serviço Social da Indústria, pelo prazo de 
05 (cinco) anos, a partir  do início do ano de 2015 até o final do ano de 2019, 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.

A mantenedora deverá garantir:

a) infraestrutura adequada no que diz respeito a falta de espaços 
físicos específicos para o pleno funcionamento do laboratório de Biologia, Física, 
Química e da quadra poliesportiva;

b) 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.
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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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