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PARECER CEE/CEMEP Nº 528/15      APROVADO EM 21/10/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO  ALTO  PADRÃO  –  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado da Educação,  pelo  ofício  nº 1122/15-
SUED/SEED, de 12/08/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Curitiba, em 02/07/15, do Colégio Alto Padrão – Educação Infantil, Ensino
Fundamental  e  Médio,  município  de  Curitiba,  que  solicita  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1   Da Instituição de Ensino

O Colégio Alto Padrão – Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Médio,  localizado na Rua Santo André, nº 121, Bairro Cajuru,  do município de
Curitiba, é mantido pela Sociedade Educacional Alto Padrão Ltda. Foi credenciado
para oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 3121/12, de 23/05/12,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir  da publicação em DOE, de  06/06/12 até
06/06/17 (fl. 140).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº 2404/09, de 20/07/09, e reconhecido pela Resolução Secretarial  nº
4859/13, de 29/10/13, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início do ano de
2011 até o final do ano de 2015 (fl.133). 

1.2   Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries. 
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Matriz Curricular (fl. 169)
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1.3   Avaliação Interna  (fl. 170)

1.4   Comissão de Verificação (fl. 151)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
212/15,  de 17/07/15,  do NRE de Curitiba,  integrada 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,  após verificação  in  loco,  emitiu  laudo técnico e parecer  favorável  ao
pedido  de  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio  e  informou  em  seu
relatório circunstanciado que:

(…)

A  instituição  de  ensino  tem  procurado  manter,  adequadamente,  suas
instalações  físicas,  equipamentos,  bem  como  a  qualificação  de  seus
professores. (…) A mantenedora tem se preocupado em ajustar a estrutura
física do imóvel com adaptações e/ou ampliações das dependências. (…)
Há  instalações  sanitárias  para  pessoas  com deficiências.  (…)  Todas  as
salas  de  aula  oferecem  condições  adequadas.  (…)  A  biblioteca  está
instalada em espaço próprio, contendo poucos recursos para a pesquisa,
porém o  Colégio  disponibiliza  a  biblioteca  virtual,  por  meio  do  portal  da
Editora FDT. (…) O Colégio não possui espaço específico para o laboratório
de Informática, foram adquiridos notebooks para o acesso do aluno em sala
de  aula,  com  rede  Wi-Fi.  (…)  Possui  espaço  específico  para  as  aulas
práticas de Biologia, Física e Química, com poucos reagentes e vidrarias.
(…) O Colégio  possui  quadra poliesportiva.  (…) O corpo docente possui
habilitação de acordo com as disciplinas indicadas. 

A instituição  de  ensino  apresentou  o  CVE  –  Certificado  de
Vistoria em Estabelecimento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, com validade até
13/05/16, e a Licença Sanitária vigente até 01/07/16 (fls. 144 e 146) .

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Curitiba, em 23/07/15, ratifica as informações contidas no relatório circunstanciado e
compromete-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 (fl. 163).
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 1.5 Parecer Técnico  CEF/SEED 

A Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  1027/15-CEF/SEED,  de  05/08/15,  é  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio (fls. 165 e 166).

2.   Mérito

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

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta condições de infraestrutura, regularidade e validade da vida escolar dos
alunos,  recursos  humanos  devidamente  habilitados,  recursos  materiais  e
pedagógicos,  entretanto,  a  biblioteca  da  instituição  de  ensino  dispõe  de  poucos
recursos  para  a  pesquisa  e  poucos  reagentes  e  vidrarias  para  o  laboratório  de
Biologia, Física e Química.

Constata-se  que  a  instituição  de  ensino  apresenta  condições
básicas para o prosseguimento da oferta do curso, devendo na ocasião do pedido de
renovação  do  reconhecimento,  ampliar  o  acervo  bibliográfico,  bem  como  os
materiais para o laboratório de Biologia, Física e Química, atendendo o estabelecido
na Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Foram  apensados  ao  processo  a  Matriz  Curricular  legível,  o
quadro de alunos da Avaliação Interna do curso e a Vida Legal do Estabelecimento
de Ensino - VLE (fls. 169 a 173).

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Alto  Padrão  –  Educação  Infantil,
Ensino Fundamental  e  Médio,  do município  de Curitiba,  mantido pela Sociedade
Educacional Alto Padrão Ltda, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início do
ano de 2016 até o final do ano de 2020,  de acordo com a Deliberação nº 03/13-
CEE/PR.

A mantenedora deverá sanar as necessidades da instituição de
ensino  garantindo  o  pleno  funcionamento  do  laboratório  de  Biologia,  Física  e
Química, bem como da biblioteca.

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;
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b) atender ao contido na Deliberação nº 03/13-CEE/PR, 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.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
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.

Sandra Teresinha da Silva
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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