
PROCESSO Nº 665/15                PROTOCOLO Nº 13.331.712-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 524/15      APROVADO EM 21/1015

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  PROFESSORA  OTTÍLIA  HOMERO  DA
SILVA – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: PINHAIS

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 994/15 -
SUED/SEED, de 17/07/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE da Área Metropolitana Norte,  em 09/09/14, do Colégio Estadual  Professora
Ottília Homero da Silva – Ensino Fundamental e Médio, do município de Pinhais, que
solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Professora  Ottília  Homero  da  Silva  –
Ensino Fundamental e Médio,  localizado na Rua Arthur Bernardes, nº 321, Bairro
Vila Amélia, do município de Pinhais, mantido pelo Governo do Estado do Paraná foi
credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
6897/12, de  19/11/12,  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  a  partir  de  30/11/12  até
30/11/17 (fl. 96). 

O Curso de 2º Grau Regular Educação Geral foi autorizado a
funcionar pela Resolução Secretarial nº 2139/96, de 15/05/96, obteve a prorrogação
de  funcionamento  pela  Resolução  Secretarial  nº  3662/97,  de  30/10/97,  foi
reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº  1452/99,  de  09/04/99,  obteve  a
renovação do reconhecimento pela Resolução Secretarial nº 3926/06, de 17/08/06 e
a última renovação do reconhecimento  pela Resolução Secretarial  nº  511/14,  de
24/01/14, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 09/04/09 até 09/04/14.

A  direção  da  instituição  de  ensino  justifica o  atraso  na
solicitação da renovação do Ensino Médio:
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A Direção do Colégio Estadual Professora Ottília da Silva – EFM, justifica o
atraso no envio do Processo de Renovação do Ensino Médio se deu pelos
seguintes motivos: falta de Professores habilitados em algumas disciplinas;
demora  da visita  dos Técnicos responsáveis  pela  Vigilância  Sanitária  do
Município,  vistoria  e  emissão  do  Laudo  do  Corpo  de  Bombeiros.  Esta
Instituição  de  Ensino  reitera  que  conhece  os  prazos  previstos  na
Deliberação 03/13 – CEE/PR que seria de 180 dias antes do vencimento do
Curso. No entanto, as situações descritas acima foram impeditivos para o
cumprimento deste prazo. Certos em poder contar com vossa compreensão
agrademos antecipadamente. 

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries. 

Matrizes Curriculares (fls. 104 e 105)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 120)
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A direção da instituição de ensino justifica a evasão no quadro
de alunos:

A Direção do Colégio Estadual Professora Ottília Homero da Silva – EFM,
justifica  da  presente  constatação  da  elevação  da  taxa  de  abandono,  a
Instituição destaca a grande incidência pelo noturno, onde após constatada
a  desistência  ou  mesmo  antes  disso,  é  ofertada/oportunizada  vaga
mediante “transferência em curso” para novos alunos, que por vezes vem a
desistir,  inclusive  pela  inserção  ao  mercado  de  trabalho.  Da  ação  de
combate,  destacamos o  contato  família/responsáveis  por  telefone  (...).  A
maior  motivação  deste,  tem  como  causa  a  necessidade  dos
adolescentes/jovens  de  estarem  inseridos  no  mercado  de  trabalho,
chegando  a  Instituição  cansados  e/ou  desmotivados,  refletindo  na
aprendizagem.

1.4 Comissão de Verificação (fl. 106)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo
nº  574/14,  de  16/09/14,  do  NRE  da  Área  Metropolitana  Norte,  composta  pelos
técnicos pedagógicos: Priscila Sales de Souza, licenciada em Matemática; Luciane
Cristina  da  Silva,  licenciada  em História;  Rosangela  Lino  Gulado,  licenciada  em
Pedagogia e Rosangela Ceronato Parodi, licenciada em Letras, após verificação in
loco, é favorável ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio e
informa no relatório circunstanciado que:

A parte estrutural apresenta um bom estado de conservação. As condições
de acesso são adequadas (…). Para garantir a segurança, a instituição de
ensino dispõe de extintores em alguns locais, está cadastrada no Programa
de Prevenção contra Incêndios e possui Brigada Escolar constituída (…).
O laboratório de Ciências situa-se no primeiro bloco (…). A biblioteca está
localizada no primeiro bloco, possuindo área de 80 m². A escola conta com
laboratório de informática em funcionamento (…). A instituição não possui
sanitários adaptados (…). A escola dispõe de quadra poliesportiva coberta
(…). A instituição apresentou a Licença Sanitária, cuja vistoria foi realizada
no dia 07/08/14, assinada por (…), onde afirma que a instituição de ensino
apresenta condições higiênicas, sanitárias e área física adequada para o
funcionamento.

Consta  à fl.  117,  o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia do NRE da Área Metropolitana Norte, a qual ratifica as informações contidas
no relatório circunstanciado da Comissão de Verificação 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.

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento/SEED,  pelo
Parecer  nº  893/15 -  CEF/SEED,  é favorável  à  renovação do reconhecimento  do
Ensino Médio.
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2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio,  do  Colégio  Estadual  Professora  Ottília  Romero  da  Silva  -  Ensino
Fundamental e Médio, do município de Pinhais.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  do
relatório circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição
de  ensino  apresenta  infraestrutura,  recursos  humanos,  recursos  pedagógicos  e
materiais  condizentes  com  a  proposta  pedagógica,  estando  de  acordo  com  a
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

O  prazo  da  Licença  da  Vigilância  Sanitária  expirou  com  o
processo em trâmite.

Foram apensados ao processo às fls. 125 e 126, a justificativa
da direção da instituição de ensino  referente  ao atraso no envio  do  processo e
referente à evasão escolar.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual Professora Ottília Homero da
Silva  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do  município  de  Pinhais,  mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 09/04/14
até 09/04/19, de acordo com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir a infraestrutura adequada e as
condições  sanitárias  e  de  segurança,  necessárias  para  o  funcionamento  da
instituição de ensino e o desenvolvimento das atividades escolares,  com especial
atenção à Licença da Vigilância Sanitária.

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,
respeitando  o  prazo  estabelecido,  quando  da  solicitação  da  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;
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b) o processo à instituição de ensino, para constituir acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

Sandra Teresinha da Silva
Relatora

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 outubro 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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