
 PROCESSO Nº 228/15               PROTOCOLO Nº 13.466.128-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 188/15     APROVADO EM 21/05/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO  SÃO  FRANCISCO  DE  ASSIS  –  ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: MANDAGUARI

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº 395/15-
SUED/SEED, de 06/04/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no 
NRE  de  Maringá,  em  08/01/15,  do  Colégio  São  Francisco  de  Assis  –  Ensino 
Fundamental  e  Médio, município  de  Mandaguari, que  solicita  a  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio.

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório 
circunstanciado os motivos pelos quais a  instituição de ensino  não protocolou em 
tempo hábil o pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio:

(…)

A instituição  atrasou  sua  renovação  do  Ensino  Médio  por  conta  de  que 
quando vieram ao NRE para solicitar orientações sobre a mesma já estava 
recém-vencido. Solicitamos à instituição que aguardasse a nova Resolução 
nº 03/13.  Após isso,  a instituição montou seu processo e teve que fazer 
várias retificações e acabou atrasando ainda mais (fl. 314).

1.1   Da Instituição de Ensino

O  Colégio  São  Francisco  de  Assis  –  Ensino  Fundamental  e 
Médio,  localizado na Rua Domingos Guerino Forte, nº  110,  Parque Independência, 
do município de Mandaguari, é mantido pela Sociedade Educacional São Francisco 
de Assis  Ltda.  Foi  credenciado para  oferta  da  Educação Básica pela  Resolução 
Secretarial  nº 4160/12, de  06/07/12,  pelo  prazo  de  05  (cinco) anos,  a  partir  da 
publicação em DOE, de 20/07/12 até 20/07/17 (fl. 299).
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Pela  Resolução  Secretarial  nº  4159/12,  de  06/07/12,  houve 
mudança de endereço do Colégio São Francisco de Assis, da Rua José Ferreira, nº 
315, para Rua Domingos Guerino Forte, nº 110 (fl. 307).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução 
Secretarial  nº  1094/97,  de  24/03/97 e  reconhecido pela Resolução Secretarial  nº 
1450/99, de  09/04/99,  e a última renovação do reconhecimento foi concedida pela 
Resolução Secretarial  nº 2950/10, de 07/07/10, pelo prazo de  05 (cinco) anos, a 
partir do início do ano de 2009 até o final do ano de 2013 (fl. 304).

1.2   Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 309)
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1.3   Avaliação Interna  (fl. 332)

1.4   Comissão de Verificação (fl. 312)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº 
01/15,  de  12/01/15,  do  NRE de Maringá,  composta  pelos  técnicos  pedagógicos: 
Francisco Carlos Garcia, bacharel em Ciências Econômicas; Kalinka Rubia Vieira de 
Souza, licenciada em Pedagogia e Silvana Cristina Bergamo, licenciada em Letras, 
emitiu laudo técnico ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

Consta  à fl.  330,  o  Termo de Responsabilidade  da Chefia do 
NRE  de  Maringá 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. 333 e 334)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº 
280/15-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  São  Francisco  de  Assis  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do 
município de Mandaguari.

Da análise do processo constata-se que o corpo docente possui 
habilitação de acordo com as disciplinas indicadas. 
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A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório 
circunstanciado que o prédio e o terreno são propriedades da mantenedora. Trata-se 
de um prédio de arquitetura moderna, inaugurado no ano de 2010. Encontra-se em 
bom estado de conservação em relação a pintura, higiene, segurança, salubridade, 
saneamento  e  iluminação.  O laboratório  de  Ciências,  Biologia,  Física  e  Química 
funciona  em  ambiente  próprio  e  encontra-se  devidamente  equipado.  Dispõe  de 
biblioteca funcionando em espaço adequado, com acervo bibliográfico atualizado e 
suficiente. A Comissão de Verificação informa ainda:

Em relação ao laboratório de Informática: 

(…)

A instituição justifica não ter investido nesse ambiente pedagógico em 
razão  de  que  seus  alunos  são  de  classe  média  alta  e  trazem seus 
notebooks e  tablets para utilização em sala de aula,  uma vez que a 
instituição disponibiliza internet com wi-fi em todo espaço da instituição 
de ensino (fl. 319).

Em relação ao espaço para a Educação Física:

(…)

A instituição não possui quadra esportiva, porém apresentou um projeto 
para construção da mesma com previsão de início para meados de 2015 
(fl. 320).

(…)

Possui ainda um pátio descoberto com área de 395,86 m², revestido com 
grama sintética para recreação dos alunos (fl. 321).

(…)

Um  campo  de  futebol  todo  gramado  com  área  de  735,00  m²,  também 
utilizado para lazer, recreação e atividades esportivas (fl. 321).

A instituição de ensino possui o Certificado de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros vigente até 30/06/15. Apresentou a Licença Sanitária com o prazo de 
validade expirado em 31/03/15, 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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II -   VOTO  DA  RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do 
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  São  Francisco  de  Assis  –  Ensino 
Fundamental  e  Médio,  do  município  de  Mandaguari,  mantido  pela  Sociedade 
Educacional São Francisco de Assis Ltda, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do 
início do ano de 2014 até o final do ano de 2018, 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  as  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 da Relatora, por unanimidade.

              Curitiba, 21 de maio de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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