
PROCESSO Nº 438/15                      PROTOCOLO Nº 13.376.765-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 464/15            APROVADO EM 15/09/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  DOUTOR  LAURO  MÜLLER
SOARES  –  ENSINO  FUNDAMENTAL,  MÉDIO  E
PROFISSIONAL

MUNICÍPIO:  UNIÃO DA VITÓRIA

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 0605/15 –
SUED/SEED, de  27/05/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  União  da  Vitória,  em  15/10/14,  de  interesse  do  Colégio  Estadual
Doutor Lauro Müller Soares – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, município
de União da Vitória, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Doutor  Lauro  Müller  Soares  –  Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, localizado na Rua  Joaquim  Távora, 841, Bairro
São Bernardo, município de União da Vitória, é mantido pelo Governo do Estado do
Paraná.  Foi  renovado  o  credenciamento  para  a  oferta  de  cursos  da  Educação
Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  pela  Resolução  Secretarial  nº  1602/13,  de
01/04/13, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de
01/01/12  a  31/12/16 (fl. 167).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
pela Resolução Secretarial nº 1178/91, de 10/04/91, e o reconhecimento do 2º Grau
– Educação Geral pela Resolução Secretarial nº 6480/94, de 29/12/94, sendo que  a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio foi  pela Resolução Secretarial  nº
2747/02,  de  04/07/02,  e  a  última  renovação  de  reconhecimento  pela  Resolução
Secretarial  nº  3413/09,  de  16/10/09,  pelo  prazo  de  05 (cinco)  anos,  a  partir  de
04/07/07 a 04/07/12 (fls. 166 e 168).
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1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 112)

1.3 Avaliação Interna (fl. 148)

1.4 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
98/14,  de   12/09/14,  do  NRE  de União  da  Vitória,  composta  pelas  técnicas
pedagógicas:  Marines Otilia Kunze da Luz, Eliz Aparecida Bernardino e Luciane M.
Figueiredo de Souza – todas licenciadas em Pedagogia,  procedeu a verificação in
loco e  emitiu  laudo  técnico  com  parecer  favorável  ao  pedido de  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio (fl. 114 a 136 e 141).
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Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls.119 a 136 e 146):

                                 (...)
Quanto aos atos regulatórios, a Comissão identificou que a Renovação do
Ensino Fundamental  (sic) encontra-se vencida desde 04/07/12,  o Colégio
encaminhou a solicitação deste pedido em atraso, segundo o diretor devido
à falta de pessoal, no entanto, sempre foi avisado quanto aos vencimentos
pela equipe do SEF deste NRE.(...)
O Colégio possui um laboratório de Química e Biologia, este mede 49,11 m2 ,
esta  instalação  não  é  totalmente  funcional,  apresenta  alguns  problemas
provenientes de várias enchentes que as instalações, entre as quais: piso
rebaixado, portas emperradas e os móveis que em geral não são próprios
para o laboratório foram adequados.
(...) Não há profissional suprido para o laboratório.
O Colégio tem uma sala específica para o funcionamento do Laboratório de
Informática.(...)
O Colégio Estadual Drº Lauro Müller Soares – Ensino Fundamental, Médio e
Profissional possui 01 uma Biblioteca com volumes suficientes para atender
alunos e professores.(...)
Os professores e alunos sentem falta de atlas geográficos e enciclopédias
atualizadas e material referente a disciplina de artes.(...)
(...)Para as atividades relacionadas a Educação Física o Colégio possui um
ginásio de esportes com 600m2 (...)
O  ginásio  de  esportes  não  encontra-se  em  ótimas  condições.  Sendo
necessários: reforma do telhado, do piso, dos banheiros e vestiários, troca
de vidros das janelas, pintura geral (inclusive na quadra).(...)
Conta  com  duas  quadras  externas  poliesportivas  de  cimento,  uma  com
468,00m2 e uma com 442,00m2 estas necessitam de reparos e pintura.
Sobre a acessibilidade o Colégio possui rampa de acesso com piso podotátil
indicativo, bebedouro adaptado e sanitários em banheiros adaptados.
O Colégio  participa  da implantação do Programa Brigada  Escolar/Defesa
Civil na Escola organizado pela SEED – NRE/UVA em parceria com o Corpo
de Bombeiros, conforme consta declaração da Coordenação do Programa
do Núcleo Regional de Educação, e em adendo ao Regimento Escolar da
instituição.
(...)  A  Licença  Sanitária  do  Colégio  está  atualizada   com  validade  até
30/04/2016. (...)

Isto posto, somos de parecer favorável à Renovação do Reconhecimento do
Ensino  Médio  e  encaminhamos  o  protocolado  à  SEED,  para  as  devidas
providências quanto ao ato regulatório da instituição de ensino.

Convém mencionar  ainda a  Declaração,  de  27/04/15,  emitida
pelo NRE de União da Vitória, sobre o docente que ministra a disciplina de Química ,
a saber:

(...) o professor (...), com ingresso no Estado do Paraná  como Professor
efetivo em 12/02/02 e atualmente em exercício no Colégio Estadual Túlio de
França,  no município  de União da Vitória/PR,  é  formado em Farmácia  e
ministra a disciplina de Química desde o ano de 2004, pois seu vínculo é
QUP e possui o mínimo de 120 horas no seu histórico de graduação (fl. 14).
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Consta  à  fl.  137  o  Termo de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE de  União  da  Vitória,  de  04/11/14,  que  ratifica  as  informações  contidas  no
relatório  circunstanciado da Comissão de Verificação,  comprometendo-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.

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
567/15-CEF/SEED, é favorável à renovação de reconhecimento do Ensino Médio
(fls. 162).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação de reconhecimento do Ensino
Médio  do  Colégio  Estadual  Doutor  Lauro  Müller  Soares  –  Ensino  Fundamental,
Médio e Profissional, do município de  União da Vitória.  

 Quanto ao não cumprimento do prazo estabelecido no artigo 48
da  Deliberação  nº  03/13  –  CEE/PR,  a instituição  de  ensino  justificou  para  a
Comissão de Verificação que ocorreu  devido à falta de pessoal. 

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta problemas nas instalações do laboratório de Química Física e Biologia,
faltam atlas geográficos e enciclopédias atualizados e material referente à disciplina
de  Arte,  sendo  que  há  necessidade  de  reforma  no ginásio  de  esportes.  Esse
conjunto de problemas sinaliza para o descumprimento do inciso III, do artigo 47, da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

      Com relação  aos recursos humanos,  a professora indicada  para a
disciplina de Sociologia não comprovou habilitação específica, contrariando também
o estabelecido no inciso III do artigo já mencionado.  Embora o professor de Química
seja graduado em Farmácia, o NRE de União da Vitória informou que ele é efetivo,
vínculo do Quadro Único de Pessoal (QUP). 

    Sobre  a  ausência  do  profissional  para  o  laboratório,  conforme
observado pela  Comissão de Verificação,   convém salientar  que  o  artigo  38 da
Deliberação  nº  03/13  –  CEE/PR estabelece,  já  na  solicitação  de  autorização,  o
seguinte:  “VII  –  indicação  de  profissional  responsável  pela  manutenção  e
organização do laboratório”.   

    Portanto, em virtude das atuais condições da instituição de ensino,
não atendendo plenamente aos requisitos legais, a renovação do reconhecimento do
Ensino Médio será concedida por prazo inferior a 05 (cinco) anos.   
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  Foram  apensados  ao  processo,  em  24/07/15,  as  resoluções
secretariais  de  autorização,  renovação  de  credenciamento,  renovação  de
reconhecimento,  relatório  circunstanciado  complementar  e  comprovante  de
habilitação específica do professor indicado para Matemática (fls. 166 a 170).

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual Doutor Lauro Müller Soares –
Ensino Fundamental, Médio e Profissional,  município de União da Vitória,  mantido
pelo  Governo do Estado do Paraná,  pelo  prazo  de  4 (quatro)  anos,  a  partir  de
04/07/12 a 04/07/16, de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá  garantir a infraestrutura adequada e as
condições sanitárias e de segurança para o funcionamento da instituição de ensino e
o desenvolvimento das atividades escolares, principalmente para a realização das
melhorias das situações apontadas  pela Comissão de Verificação no Mérito deste
Parecer.

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)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de  Sociologia e Química;

c)  atender ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,  com
especial  atenção  aos prazos  estabelecidos,  quando da solicitação  do  pedido de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

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, 15 de setembro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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