
PROCESSO Nº 720/15                                 PROTOCOLO Nº 13.591.088-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 527/15            APROVADO EM 21/10/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  SANTO  ANTÃO  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  BELA VISTA DA CAROBA

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 1125/15    –
SUED/SEED, de 12/08/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Francisco Beltrão, em 24/04/15,  de interesse  do Colégio Estadual  Santo
Antão  –  Ensino Fundamental  e  Médio,  município  de  Bela  Vista  da  Caroba,  que
solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Santo Antão – Ensino Fundamental e Médio,
localizado na Avenida Rio  Grande do  Sul,  nº  1733,  município  de  Bela  Vista  da
Caroba,  é  mantido  pelo  Governo do Estado do Paraná.  Foi  credenciado para a
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 2853/13, de 20/06/13, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de  15/07/13 a
15/07/18 (fl. 124 e 153).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
do 2º Grau - Educação Geral pela Resolução Secretarial nº 486/98, de 17/02/98, e o
reconhecimento  do  Ensino  Médio  pela  Resolução  Secretarial  nº  2338/00,  de
14/07/00, sendo que a renovação do reconhecimento foi pela Resolução Secretarial
nº 2018/05, de 22/07/05, e a última renovação ocorreu pela Resolução Secretarial nº
1794/10, de 05/05/10  pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 14/07/10 a 14/07/15
(fls. 116, 119, 122 e 123).

Com  relação  ao  não  cumprimento  do  prazo  estabelecido  no
artigo  48  da  Deliberação  nº  03/13-  CEE/PR,  a  instituição  de  ensino  apresentou
justificativa nos seguintes termos:
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(...) justificamos: o vencimento do ato de Renovação de Reconhecimento do
Curso  do  Ensino  Médio  do  Colégio  Estadual  Santo  Antão  apresenta
vencimento para 20 de agosto de 2015 conforme Resolução 1794/2010 de
20/08/2010, na base legal  para julho de 2015.
Sempre fomos orientados pelos setores de Estrutura que devemos dar início
ao ato de renovação até 180 dias antes do vencimento, informação ratificada
em reunião com a Chefia e demais setores deste NRE dia 29/10/2015.
Como os 180 dias para dar início ao processo era janeiro e a Direção estava
em  férias  conforme  cronograma  previamente  estabelecido  pelo  NRE,
iniciamos  a  organização  dos  laudos   e  documentos  em  02/02/2015,  no
entanto o mês de fevereiro mal iniciou e houve a deflagração geral da greve
em todo o estado e neste estabelecimento, não tínhamos nenhum  professor
nem funcionário para auxiliar nos trâmites de documentos, todavia a direção
dirigiu-se ao destacamento de bombeiros e Vigilância  para obtenção dos
laudos.(...), (fl. 154). 

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries, distribuídas em 40
(quarenta) semanas.

Matrizes Curriculares (fls. 126 a 128)
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1.3 Avaliação Interna (fl.  131)

1.4 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
33/15,  de   24/04/15,  do  NRE  de  Francisco  Beltrão,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos: Rosalina Pereira e  Leila de Fátima Vianna Giacomelli – licenciadas
em Pedagogia  e  Célio  José  Steimbach  –  licenciado  em  Geografia,  procedeu  a
verificação  in  loco e  emitiu  laudo  técnico  com  parecer  favorável  ao  pedido de
renovação de reconhecimento do Ensino Médio (fls. 133 a 145).

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 136):

(...) 
- Equipamentos: o Colégio possui laboratório de informática equipado com
computadores (...)
Quanto ao espaço para o laboratório de Física, Química e Biologia, funciona
em uma sala adaptada, com pouca ventilação, no entanto, para desenvolver
as práticas os professores organizam o local de forma a garantir um trabalho
eficaz e a segurança dos alunos. (...)
Existe  um espaço  para  a  biblioteca  (...).  O  acervo  bibliográfico  é  amplo,
buscam dentro  das  possibilidades  financeiras  atualizá-lo  com frequência,
atualmente  tem atendido a demanda.(...)
Acessibilidade:  O  Colégio  dispõe  de  rampas  de  acesso  a  Secretaria,
cozinha, laboratório de Informática,  biblioteca,  sala dos professores e um
sanitário  improvisado,  para  atender  às  pessoas  com  necessidades
especiais. Por se tratar de uma estrutura antiga,  não há possibilidade de
adaptação total,  todavia,  aguardamos a construção da unidade nova sob
protocolo nº 07408159-2. (...)

Licença Sanitária: Nº 04/15 Data: 20/03/15
Data vigência: Exercício 2015

 A instituição participa da implantação do Programa Brigadas Escolares –
defesa Civil na escola (...)

Consta  à  fl.  147  o  Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE de Francisco Beltrão,  de  20/05/15,  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.
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1.5 Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1050/15-CEF/SEED,  manifesta-se  favorável  à  renovação  de  reconhecimento  do
Ensino Médio (fls.149 a 150).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação de reconhecimento do Ensino
Médio do Colégio Estadual Santo Antão  – Ensino Fundamental e Médio, município
de Bela Vista da Caroba.

O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que a instituição de ensino possui  recursos materiais,  humanos  e  pedagógicos,
atendendo à Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. Entretanto, o laboratório de Química,
Física e Biologia  funciona em uma sala adaptada, com pouca ventilação, bem como
possui  banheiro improvisado para o atendimento aos educandos com deficiência,
estando em desacordo com o inciso III, artigo 47 da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.
  Portanto, em virtude das condições apresentadas da instituição
de  ensino,  não  atendendo  plenamente  aos  requisitos  legais  previstos  nas
Deliberações  deste  Conselho,  deve,  na   ocasião  do  pedido  de  renovação  de
reconhecimento do  Ensino  Médio,  sanar  as  deficiências   apresentadas   pela
Comissão de Verificação quanto às instalações  do laboratório de Química, Física e
Biologia  e  ao  banheiro  improvisado  para  o  atendimento  aos  educandos com
deficiência. 

Foram  apensados  ao  processo,  em  06/10/15,  a  Resolução
Secretarial nº 2853/13, de 20/06/13, e a justificativa da instituição de ensino quanto
ao  não cumprimento do prazo estabelecido no artigo 48 da Deliberação nº 03/13-
CEE/PR(fl. 153 e 154).

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do  Colégio Estadual  do Santo Antão – Ensino
Fundamental e Médio, município de Bela Vista da Caroba, mantido pelo Governo do
Estado do Paraná, pelo prazo  05 (cinco) anos, a partir de 14/07/15  a  14/07/20, 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,  destacando  as  melhorias  das
instalações  do  laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia  e  do  banheiro  para  o
atendimento aos educandos com deficiência.
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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, 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 de reconhecimento do Ensino Médio;

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

É o Parecer.

 
                                                                  

 Maria das Graças Figueiredo Saad
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 de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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