
PROCESSO Nº 747/15                        PROTOCOLO Nº 13.383.188-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 517/15  APROVADO EM 21/10/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO SESI DOIS VIZINHOS – ENSINO MÉDIO

MUNICÍPIO:  DOIS VIZINHOS

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio e de convalidação dos
atos escolares praticados antes da publicação do ato autorizatório a
partir do início do ano de 2014 até 16/04/14, para regularização da
vida escolar dos alunos.

 
RELATOR: MARCELO OLTRAMARI

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1163/15–
SUED/SEED, de 18/08/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de Dois Vizinhos, em 22/10/14, do Colégio SESI Dois Vizinhos – Ensino
Médio,  município  de  Dois  Vizinhos,  que  solicita  o  reconhecimento  do  Ensino
Médio e a convalidação dos atos escolares praticados antes da publicação do ato
autorizatório a partir do início do ano de 2014 até 16/04/14, para regularização da
vida escolar dos alunos.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio SESI Dois Vizinhos – Ensino Médio, localizado na
Rua Pedro Álvares Cabral, nº 905, Bairro São Francisco de Assis, do município de
Dois Vizinhos, é mantido pelo SESI – Serviço Social da Indústria. Foi credenciado
para  a oferta  da Educação Básica  pela  Resolução Secretarial  nº  1693/14,  de
27/03/14, pelo prazo  de 05 (cinco) anos, a partir da data da sua publicação em
DOE, de 16/04/14 até 16/04/19 (fls. 145 e 146).

A  instituição  de  ensino  obteve  a  autorização  para  o
funcionamento  do  Ensino  Médio,  pela  Resolução  Secretarial  nº  1693/14,  de
27/03/14, pelo prazo de 01  (um) ano, com implantação simultânea, a partir da
data da sua publicação em DOE, de 16/04/14 até 16/04/15 (fls. 145 e 146).
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A direção  da  instituição  de  ensino  apresentou  justificativa
solicitando a convalidação dos atos escolares praticados antes da publicação do
ato autorizatório:

(…)

Valemo-nos desta para justificar a solicitação de convalidação dos Atos
Escolares praticados antes do Ato de Autorização para funcionamento do
Ensino Médio no Colégio SESI Dois Vizinhos. O Sistema Federação das
Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), por meio do Serviço Social da
Indústria  (SESI),  realizou  no  ano  de  2013  análise  de  mercado  para
avaliar a viabilidade de instalação do Colégio SESI no município de Dois
Vizinhos.  O  processo  foi  concluído  no  segundo  semestre  de  2013  e
demonstrou um cenário altamente favorável para a implantação, levando
em consideração as necessidades da indústria  local  e  microrregional,
sobretudo no que se refere a preparação de jovens para enfrentar os
desafios do mundo do trabalho moderno, capazes de contribuir com o
desenvolvimento e competitividade industrial e local. O estudo revelou
oportuna a instalação da unidade educacional, já para o ano de 2014,
motivo pelo qual iniciou-se a juntada de documentos para dar entrada ao
processo de autorização de funcionamento. O processo de autorização
de funcionamento teve entrada no NRE de Dois Vizinhos no dia 03 de
novembro  de  2013  e,  mediante  trâmite  interno,  a  Resolução  de
autorização de funcionamento foi emitida no dia 27 de março de 2014. O
Calendário Escolar relativo ao ano letivo de 2014 foi encaminhado para
apreciação do NRE de Dois Vizinhos e recebeu aprovação no dia 12 de
novembro de 2013, por meio da Resolução nº 4235/13. Os fatos acima
relatados justificam a necessidade de convalidação dos Atos Escolares
praticados antes do Ato de Autorização para funcionamento do Ensino
Médio no interstício entre o dia 10 de fevereiro de 2014 (data de início
das aulas conforme Calendário Escolar) e o dia 27 de março de 2014
(data da Resolução de autorização de funcionamento) (fl. 169).

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries.
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 Matriz Curricular (fl. 150)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 202)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 149)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo
nº  57/14,  de  22/10/14,  do  NRE  de  Dois  Vizinhos,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos:  Arquimedes  Restelato  da  Silva,  licenciado  em Educação  Física;
Marcia Candida R. Balotin, licenciada em Pedagogia e Joel Anziliero, licenciado
em  Física,  após  verificação  in  loco,  emitiu  laudo  técnico  ao  pedido  de
reconhecimento do Ensino Médio e informou no relatório circunstanciado: 

(…)

O Colégio ocupa as dependências da VIZIVALI – Faculdade Vizinhança
Vale  do  iguaçu,  tendo  o  termo  de  Cessão  de  Uso  do  Imóvel,  com
vigência até 31/12/16. A instituição de ensino dispõe de (…) Salas de
aula amplas. (…) Laboratório de Biologia, Física e Química. (…) Para as
aulas  experimentais  os  alunos  sempre  estão  acompanhados  de  um
profissional  capacitado.  (…)  Há  também  um  laboratório  móvel  de
Biologia, Química e Física, um carrinho próprio para armazenar todos os
equipamentos  para  as  aulas  práticas.  (…)  Biblioteca  com  acervo
bibliográfico.  (…)  Laboratório  de  Informática.  (…)  Acessibilidade.  (…)
Para as aulas práticas de Educação Física é utilizado o espaço físico da
quadra de esportes da Escola Municipal Carrossel. O transporte fica por
conta do Colégio SESI, por meio de um (…) ônibus que transporta os
alunos. (…) A cedência do espaço está regulamentada pelo Termo de
Cessão de Uso firmado entre a Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos e o
Serviço Social da Indústria, vigente até 31/12/16. (…) Licença Sanitária 
válida até 18/11/15. (…) O corpo docente possui habilitação de acordo
com as disciplinas indicadas.

Em relação a vistoria do Corpo de Bombeiros, consta às fls.
195 e 196 o RVE – Relatório de Vistoria em Estabelecimento, de 09/07/15, o qual
estabelece  o  prazo  de  90  (noventa)  dias  para  a  conclusão  das  adequações
contidas no referido relatório.

Ainda  em  relação  ao  RVE  –  Relatório  de  Vistoria  em
Estabelecimento, o Departamento de Estrutura e Funcionamento do NRE de Dois
Vizinhos, informou:
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(…)

Encaminha-se o Relatório de Vistoria em estabelecimento do Corpo de
Bombeiros no qual especifica que o SESI tem o prazo de 90 dias para a
conclusão das adequações solicitadas. Após esse prazo o SESI deverá
adequar  a  edificação  e  área  de  risco  às  normas,  conforme  itens
constantes  deste  documento,  e  que  decorridos  30  dias  após  o
vencimento do relatório sem que seja informada a adequação ao Corpo
de Bombeiros, será emitido Reprovação do estabelecimento. Ressalvo
que o SESI ocupa as dependências da VIZIVALE conforme consta no
Relatório Circunstanciado na página 151 deste processo (fl. 197).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Dois  Vizinhos,  em  02/12/14,  ratifica  as  informações  contidas  no  relatório
circunstanciado e compromete-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 (fl. 164).

Os Relatórios Finais do ano de 2014 estão anexados às fls.
188  a  190.  A  Coordenação  de  Documentação  Escolar  –  CDE/SEED,  se
manifestou:

(…)

1.  Informamos que os Relatórios Finais  do Ensino Médio,  do ano de
2014, do Colégio SESI Dois Vizinhos,  do município de Dois Vizinhos,
estão  de  acordo  com  a  Matriz  Curricular  à  fl.  150  do  presente
protocolado. Notificamos também que a referente Matriz foi implantada
no SAE, conforme solicitado no protocolado à fl. 185.
2. Os Relatórios Finais do Curso Ensino Médio, não foram validados por
esta Coordenação de Documentação Escolar/SEED, considerando que o
referido Curso não possui ato de Reconhecimento (fl. 193).

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED (fls. 198 e 199)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer
Técnico nº 1133/15-CEF/SEED, de 14/08/15, é favorável ao reconhecimento do
Ensino Médio.

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Ensino Médio e de
convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  da  publicação  do  ato
autorizatório, a partir do início do ano de 2014 até 16/04/14, para a regularização
da vida escolar dos alunos, do  Colégio SESI Dois Vizinhos – Ensino Médio, do
município de Dois Vizinhos.

O Ensino Médio foi autorizado a funcionar pela Resolução
Secretarial  nº  1693/14,  de  27/03/14,  pelo  prazo  de  01  (um)  ano,  a  partir  de
16/04/14. Entretanto, o curso teve início no mês de fevereiro, início do ano letivo
de 2014, portanto, há necessidade de convalidação dos atos escolares praticados
antes do ato autorizatório para a regularização da vida escolar dos alunos.
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O  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação
aponta  que  a  instituição  de  ensino  apresenta  condições  de  infraestrutura,
regularidade  da  vida  escolar  dos  alunos,  recursos  materiais  e  pedagógicos
condizentes com a proposta pedagógica. 

Entretanto,  cabe  observar  que  a  instituição  de  ensino  não
possui  o  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros,  porém  vem  se
adequando  para  cumprir  as  exigências  solicitadas  pelo  órgão  competente,
conforme o estabelecido  no inciso  VII,  do  artigo  45 da Deliberação nº  03/13-
CEE/PR.

 Quanto ao corpo docente, a Comissão expôs, por meio do
quadro demonstrativo, que os professores possuem habilitação de acordo com as
disciplinas indicadas, com exceção da professora de Psicologia que não possui o
curso de licenciatura, em desacordo com o inciso IV, do artigo e Deliberação já
mencionados. 

Portanto,  em  virtude  das  condições  apresentadas,  em
desacordo  com  os  requisitos  legais,  o  reconhecimento  do  Ensino  Médio  da
referida instituição de ensino será concedido por prazo inferior a 05 (cinco) anos.

Foi apensado ao processo o quadro de alunos do Relatório da
Avaliação Interna e a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino – VLE (fls. 202 e
203).

 II – VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento do Ensino Médio, desde 16/04/14 e por
mais 03 (três) anos contados a partir de 16/04/15 até 16/04/18, do Colégio SESI
Dois Vizinhos – Ensino Médio, mantido pelo SESI – Serviço Social da Indústria,
município de Dois Vizinhos, de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR;

b)  a  convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  da
publicação do ato autorizatório, a partir do início do ano de 2014 até 16/04/14,
para regularização da vida escolar dos alunos listados nos Relatórios Finais às
folhas 188 a 190.

Adverte-se o Colégio SESI Dois Vizinhos – Ensino Médio, de
Dois  Vizinhos,  que  deve  observar  o  cumprimento  das  Deliberações  deste
Conselho, que normatizam o Sistema de Ensino do Paraná.

A mantenedora deverá garantir  as condições de segurança
para o funcionamento da instituição de ensino e o desenvolvimento das atividades
escolares, com especial atenção às exigências do Corpo de Bombeiros.
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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  ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,
quando  da  solicitação do pedido  de  renovação  do reconhecimento  do  Ensino
Médio;

c)   assegurar  docente  com  licenciatura  na  disciplina  de
Psicologia ou providenciar sua formação pedagógica.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para  a expedição do ato de reconhecimento do Ensino Médio,  o  qual  deverá
também convalidar os atos escolares praticados desde o início do ano de 2014
até 16/04/14, para regularização da vida escolar dos alunos;

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

É o Parecer.

Marcelo Oltramari
Relator

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 outubro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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