
PROCESSO Nº 502/15            PROTOCOLO Nº 13.557.940-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 406/15    APROVADO EM 27/08/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO  ANCHIETA CIC  –  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio

RELATORA:  SANDRA TERESINHA DA SILVA

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº 719/15-
SUED/SEED, de 08/06/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Curitiba, em 03/03/15, do Colégio Anchieta CIC – Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, município de  Curitiba, que solicita  a renovação
do reconhecimento do Ensino Médio.

A  direção  da  instituição  de  ensino  apresentou  justificativa
informando o motivo do atraso em solicitar a renovação do referido curso:

(…)

Venho por meio desta, justificar o atraso na entrega em tempo hábil  dos
projetos da Renovação do Reconhecimento do Ensino Médio, Renovação
de Reconhecimento do Ensino Fundamental  e Pedido de Autorização de
Funcionamento  da  Educação  Infantil,  por  consequência  dos  atrasos
causados pelas execuções das exigências feitas pela Vigilância Sanitária e
Corpo  de  Bombeiros.  Na  época  a  Vigilância  Sanitária  após  todas  as
exigências  cumpridas  o  que  demandou  muito  tempo,  condicionou  a
liberação do Laudo, à entrega do Alvará do Corpo de Bombeiros. Houve
demora  na  época,  por  conta  da  exigência  do  Plano  de  Treinamento  da
Brigada  de  Incêndio.  A  Instituição  teve  que  agendar  com  Empresa
Especializada, onde houve agendamento e execução e tudo isso demandou
muita perda de tempo,  pois estas empresas têm que fazer os encaixes de
horários, quantidades de funcionários, disponibilidade de profissionais, etc.
Após, finalmente conseguimos o Laudo do Corpo de Bombeiros, o pessoal
da  Vigilância  Sanitária  retornou  à  Instituição  fazendo  novos  pedidos  de
adequações demandando novamente mais tempo (fl. 183).
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1.1   Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Anchieta  CIC  –  Educação  Infantil,  Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, localizado na Rua Pedro Gusso, nº 4150, Bairro
CIC, do município de Curitiba, é mantido pelo Complexo Educacional Anchieta Ltda.
Foi  credenciado  para  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
5520/12, de 11/09/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da publicação em DOE,
de 09/10/12 até 09/10/17 (fl. 153).

A  instituição  de  ensino  obteve  a  autorização  para  o
funcionamento do Ensino Médio pela Resolução Secretarial nº  69/97, de  13/01/97,
foi  reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº  3720/02,  de  10/09/02  e  a  última
renovação do reconhecimento  foi concedida pela Resolução Secretarial nº  604/09,
de  13/02/09,  pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir  de  10/09/07 até  10/09/12 (fl.
150).

Pela  Resolução  Secretarial  nº  4504/13,  de  03/10/13,  houve
alteração na denominação da entidade mantenedora e adequação na denominação
da instituição de ensino, passando de Colégio Anchieta – Educação Infantil, Ensino
Fundamental,  Médio  e  Profissional  –  Subsede  I,  para Colégio  Anchieta  CIC  –
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Profissional (fl. 182).

1.2   Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 
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Matriz Curricular (fl. 156)

1.3   Avaliação Interna  (fl. 161)

1.4   Comissão de Verificação (fl. 144)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
108/15, de  19/05/15,  do NRE  de Curitiba, composta pelos técnicos pedagógicos:
Eliana de Fátima R.  da  Costa,  licenciada em  Letras;  Iozodara  Telma Branco de
George,  licenciada em  Matemática e  Sonia  Regina  Guarezi,  licenciada  em
Pedagogia,  emitiu  laudo técnico  ao  pedido  de  renovação  do reconhecimento  do
Ensino Médio.
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Consta  à fl.  176 o Termo de Responsabilidade  assinado pela
Chefia do NRE de Curitiba e respectivos servidores que constituíram a Comissão de
Verificação, pelo qual  se responsabilizam pelas informações contidas no relatório
circunstanciado e comprometem-se a zelar pelo cumprimento das disposições da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais atos normativos vigentes no
Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

 1.5 Parecer  CEF/SEED (fls. 178 e 179)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
717/15-CEF/SEED, é favorável à renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio do Colégio  Anchieta CIC – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e
Profissional, do município de Curitiba.

O  último  prazo  de  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino
Médio concedido pela Resolução Secretarial nº 604/09, de 13/02/09, não consta na
Vida Legal do Estabelecimento de Ensino – VLE.

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 Matemática.

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório
circunstanciado que a instituição de ensino  dispõe de laboratórios de Informática,
Biologia, Física e Química  devidamente equipados;  quadra poliesportiva coberta e
biblioteca com acervo bibliográfico.

 A instituição de ensino  apresentou o  Certificado de  Vistoria do
Corpo  de  Bombeiros  vigente  até  01/07/15,  prazo  expirado  com  o  processo  em
trâmite e a Licença da Vigilância Sanitária com validade até 09/03/16. 

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 funcionamento do curso em questão.
A referida Comissão manifesta parecer favorável à renovação do reconhecimento do
Ensino Médio.

Foram apensados ao  processo  a  Resolução  Secretarial  nº
4504/13,  de  03/10/13,  que  trata  da  alteração  na  denominação  da  entidade
mantenedora e  adequação na denominação da instituição de ensino,  a justificativa
da  direção  informando  o  motivo  do  atraso  em  solicitar  a  renovação  do
reconhecimento do referido curso e  a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino -
VLE (fl. 182 a 188).
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II -   VOTO  DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino Médio,  do  Colégio  Anchieta  CIC  –  Educação  Infantil,
Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de  Curitiba, mantido  pelo
Complexo Educacional  Anchieta  Ltda,  pelo prazo de  05 (cinco) anos, a partir  de
10/09/12 até 10/09/17, de acordo com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Na  solicitação  de  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino
Médio  a  mantenedora  deverá  garantir  as  condições  de  segurança  para  o
funcionamento  da  instituição  de  ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades
escolares.

Cabe à Secretaria de Estado da Educação – SEED/PR, atualizar
a Vida Legal da Instituição de Ensino – VLE.

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 docente com habilitação específica para a disciplina
de Física.

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.

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

              Curitiba, 27 de agosto de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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