
PROCESSO Nº 754/15                                 PROTOCOLO Nº 13.679.147-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 535/15            APROVADO EM 21/10/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS – ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  TELÊMACO BORBA

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1201/15    –
SUED/SEED, de 21/08/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Telêmaco  Borba,  em  08/07/15,  de  interesse  do  Colégio  Estadual
São Francisco de Assis – Ensino Fundamental e Médio,  município de  Telêmaco
Borba, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  São  Francisco  de  Assis
– Ensino Fundamental e Médio,  localizado na Rua João Martins de Oliveira, s/n,
município de Telêmaco Borba, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi
credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
3845/13, de  22/08/13, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação
em DOE, de  12/09/13 a  12/09/18 (fls. 93 e 106).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
do  Ensino  Médio  pela  Resolução  Secretarial  nº  370/03,  de   27/02/03,  e  o
reconhecimento  pela  Resolução  Secretarial  nº  2853/05,  de  27/10/05,  sendo  a
renovação do reconhecimento do curso pela Resolução Secretarial nº 4872/10, de
04/11/10, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 27/10/10  a 27/10/15 (fls. 101 e
104).

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:

(...) justificamos que o processo seguiu as orientações recebidas e todos os
trâmites legais. Informamos que houve contratempo referente ao período de
greve dos profissionais de educação, onde não foi possível entrar em contato
junto  a  alguns  professores  que  não  fazem parte  do  quadro  próprio  para
recolhimento de assinaturas e atualização de documentação, visando não
ferir o direito a paralisação.(...), (fl. 150)
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A  direção  da  instituição  de  ensino  anexou  declaração  ao
processo, cabendo destacar o que segue:

(...) declara para os devidos fins,  que o prédio escolar onde funciona esta
instituição é de propriedade da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba.
Declara, ainda, que no mesmo prédio funciona em dualidade administrativa
a Escola Municipal Castro Alves  (fl. 107).

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

                                           Matriz Curricular (fl. 116)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 138)

1.4 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
089/15,  de   08/07/15,  do  NRE  de   Telêmaco  Borba,  composta  pelas  técnicas
pedagógicas: Luciana  Carneiro  –  licenciada  em  Ciências,  com  habilitação  em
Biologia,  Lucila Pestum Strujak – licenciatura em Pedagogia e Kelly Mariano Vieira
da Silva – licenciatura em História, procedeu a verificação  in loco e emitiu laudo
técnico ao pedido de renovação de reconhecimento do Ensino Médio (fls.  117 a
144).

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls.126 a 140):

(...)
Possui  laboratório  específico  de  Ciências/Física/Química/Biologia  que
funciona  através de agendamento. O professor da disciplina quem atende
os  alunos  no  laboratório,  não  existindo   um profissional  suprido  para  o
atendimento  (...).  Nesta  sala  estão  armazenados   diversos  materiais
excedentes  e é onde se faz a distribuição do leite em freezer próprio.
(...)
No piso superior do bloco A, a biblioteca localizada no meio do corredor em
frente ao saguão, facilitando o acesso dos alunos (...).  O atendimento da
biblioteca é feito por uma profissional específica (...).
A instituição  de  ensino  possui  um  bom  acervo  destinado  a  pesquisa  e
estudo do docente (...)
No piso inferior ao lado da sala da direção, laboratório de informática uma
sala ampla, arejada e iluminada naturalmente (...).
Em  relação  a  acessibilidade o  colégio  foi  contemplado  com  verba  do
Programa Escola Acessível, que possibilitou fazer algumas adaptações.
A instituição  possui  01  banheiro  adaptado  no  piso  inferior  do  bloco  A,
rampas externas com corrimões para acesso ao miniginásio e campo de
futebol, a mesma liga até o bloco A, possibilitando o acesso às 10 salas de
aula do piso superior, rampas em todos os ambientes e no anfiteatro.
(...)
A instituição de ensino apresentou a comissão de verificação o Laudo da
Licença Sanitária (...), com validade até 09/03/2016 (...)
A direção da instituição de ensino solicitou ao Núcleo Regional de Educação
de Telêmaco Borba o Certificado de Conformidade de Edificação Escolar
datado de 03/07/15 (com grifo no original).
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 Do  relatório  circunstanciado  complementar  da  referida
Comissão, convém citar:

 (...) esta Comissão de Verificação informa que o Laboratório de Química,
Física  e  Biologia,  embora  tenha  toda  a  estrutura  necessária  para  a
realização de experimento, não dispõe de materiais para efetuar as mesmas
(sic).  (...)  Não  são  utilizados  reagentes  químicos  ou  de  propriedade
orgânica.  Os  materiais   excedentes  armazenados  neste  local,  ficam
guardados e fechados dentro de armários.

Este  Núcleo  Regional  de  Educação  orientou  à  direção  da  instituição  de
ensino quanto a necessidade de providenciar outro local para a distribuição
do leite (fl.144).

Consta  à  fl.  141  o  Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE  de  Telêmaco  Borba,  de  15/07/15,  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.

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1163/15 -CEF/SEED,  manifestou-se favorável à renovação de reconhecimento do
Ensino Médio (fls. 146 e 147).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação de reconhecimento do Ensino
Médio do Colégio Estadual São Francisco de Assis – Ensino Fundamental e Médio,
município de  Telêmaco Borba.

O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que a instituição de ensino possui condições básicas de infraestrutura e  recursos
pedagógicos,  atendendo  à Deliberação  nº  03/13  –  CEE/PR.  Entretanto,  faltam
reagentes  químicos   para  as  experiências  no  laboratório  de  Química,  Física  e
Biologia,  bem  como  este  espaço  é  utilizado  para  a  distribuição  de  leite,  não
atendendo ao inciso III, artigo 47 da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Com relação aos recursos humanos, as professoras indicadas
para as disciplinas de Física e Sociologia não comprovaram habilitação específica,
estando em desacordo com  o inciso  e artigo  mencionados.

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”.   
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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  do
reconhecimento do Ensino Médio, sanar as deficiências apontadas pela Comissão
de Verificação. 

Foi  anexado  ao  processo,  em  06/10/15,  a  justificativa  da
instituição de ensino quanto ao não cumprimento do prazo estabelecido no artigo 48
da Deliberação nº 03/13- CEE/PR (fl.150)

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do  Colégio Estadual São Francisco de Assis –
Ensino Fundamental e Médio, município de  Telêmaco Borba,  mantido pelo Governo
do Estado do Paraná, pelo prazo 05 (cinco) anos, a partir de  27/10/15 a 27/10/20,
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, com destaque para o atendimento das
ressalvas 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 Física e Sociologia, bem como profissional responsável do laboratório
de Química, Física e Biologia;

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 de reconhecimento do Ensino Médio;

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

É o Parecer.

 
                                              Shirley Augusta de Sousa Piccioni

   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, 21 de outubro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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