
 PROCESSO Nº 572/15                PROTOCOLO Nº 13.313.659-2

PARECER CEE/CEMEP Nº 585/15      APROVADO EM 18/11/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO: COLÉGIO ACESSO CAMPO LARGO – ENSINO FUNDAMENTAL
E MÉDIO

MUNICÍPIO: CAMPO LARGO

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 854/15-
SUED/SEED, de 07/07/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE da Área Metropolitana Sul, em 25/08/14, do Colégio Acesso Campo Largo –
Ensino Fundamental e Médio, município de Campo Largo, que solicita a renovação
do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1   Da Instituição de Ensino

O Colégio Acesso Campo Largo – Ensino Fundamental e Médio,
localizado na Rua Rui  Barbosa, nº 1041, Bairro Centro,  do município de Campo
Largo, é mantido pela Sociedade Educacional Acesso Ltda. Foi credenciado para
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 1603/15, de 22/06/15, pelo
prazo de 10 (dez) anos, a partir da publicação em DOE, de 01/07/15 até 01/07/25 (fl.
178).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  1163/02,  de  25/04/02,  reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº
1518/03, de 19/05/03, e a última renovação do reconhecimento foi concedida pela
Resolução Secretarial nº 517/08, de 11/02/08, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir
de 11/02/08 até 11/02/13 (fl. 169). 

Pela  Resolução  Secretarial  nº  4399/13,  de  25/09/13,  houve
alteração na denominação da instituição de ensino, passando de Colégio Potencial
Campo Largo – Ensino Fundamental e Médio - SEDE, para Colégio Acesso Campo
Largo – Ensino Fundamental e Médio (fl. 176).

A  denominação  da  entidade  mantenedora  foi  alterada  pela
Resolução Secretarial nº 6321/14, de 26/11/14, passando de Curso Apogeu S/C Ltda
– EPP, para Sociedade Educacional Acesso Ltda (fl. 177).
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A  direção  da  instituição  de  ensino  apresentou  justificativa
informando o motivo do atraso no pedido da renovação do referido curso: 

(…)

A Sociedade Educacional  Acesso Ltda,  vem por  meio  desta  justificar  os
motivos que levaram o Colégio Acesso Campo Largo – Ensino Fundamental
e Médio, do município de Campo Largo, a regularizar a sua vida legal no
que se refere à renovação do reconhecimento do Ensino Médio, somente na
referida  data.  Sabemos  da  responsabilidade  que  temos  diante  da
comunidade escolar  a que estamos inseridos,  mas sabemos também do
corpo de funcionários que este estabelecimento possui, ou seja, a escola é
provida de profissionais altamente preparados para o desempenho de suas
funções, quer seja na parte docente como administrativa. Quando falamos
de pessoal docente, esbarramos na Deliberação 03/2013, a qual exige que
o professor  seja habilitado na disciplina que ministra,  caso contrário  não
poderá  constar  no  referido  processo.  No  entanto,  isso  não  acontece  na
realidade  pelo  fato  de  que  professores  não  habilitados  ministram outras
disciplinas, sendo aceitos pelo Sistema Educacional do Paraná, como por
exemplo  os  professores  admitidos  pelo  Processo  Seletivo  Simplificado.
Esse  foi  um  dos  motivos  que  fizeram  com  que  a  solicitação  para
regularização da vida escolar do estabelecimento de ensino se atrasasse.
Outro  motivo  consiste  na  demora  da  recepção dos  laudos da  Vigilância
Sanitária e Corpo de Bombeiros. Diante do exposto, solicitamos que nos
confira o parecer favorável, para prosseguirmos na árdua tarefa de formar
cidadãos conscientes de seus deveres e dos seus direitos (fl. 183).

1.2   Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries. 
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Matriz Curricular (fls. 134 e 135)
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1.3   Avaliação Interna  (fl. 191)

1.4   Comissão de Verificação 

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
346/14, de 02/10/14,  do NRE da Área Metropolitana Sul, integrada pelos técnicos
pedagógicos: Cristiane Souza de Oliveira, licenciada em Letras; Soraia Cristina A. de
Oliveira,  licenciada  em  Educação  Física  e  Rosi  Mara  Marenda,  licenciada  em
Geografia, após verificação  in loco, emitiu laudo técnico com parecer favorável ao
pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio (fls. 136 e 141).

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 137 a 140, 154 e 155):

(…)

A instituição de ensino apresentou o contrato de locação do imóvel e que a
referida  documentação  está  devidamente  legalizada.  (…)  Dispõe  de
laboratório  de  Biologia,  Física  e  Química.  (…)  Biblioteca  com  acervo
bibliográfico suficiente para atender a demanda. (…) Quadra poliesportiva
coberta, localizada na mesma rua … distante a uma quadra do Colégio …
os  alunos  vão  a  pé  acompanhados  pelo  professor.  (…)  Não  possui
laboratório de Informática … as atividades tecnológicas são realizadas na
sala  de  aula,  com  a  utilização  de  tablets.  (…)  Apresentou  o  CVE  –
Certificado  de  Vistoria  em  Estabelecimento,  emitido  pelo  Corpo  de
Bombeiros, com validade até 29/01/16 … e a Licença Sanitária vigente até
20/01/16.  (…)  O  corpo  docente  possui  habilitação  de  acordo  com  as
disciplinas indicadas.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE da
Área Metropolitana Sul, em 03/12/14, 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. 142).
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 1.5 Parecer Técnico  CEF/SEED 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
834/15-CEF/SEED,  de 06/07/15,  é  favorável  à  renovação do reconhecimento  do
Ensino Médio (fls. 172 e 173).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio  do  Colégio  Acesso  Campo  Largo  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do
município de Campo Largo.

O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que a instituição de ensino apresenta condições de infraestrutura, recursos humanos
devidamente  habilitados,  recursos  materiais,  pedagógicos  e  tecnológicos
condizentes com a proposta pedagógica, estando em conformidade com o artigo 47,
da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Entretanto, as aulas práticas de Educação Física acontecem na
quadra  poliesportiva  distante  uma  quadra  da  instituição  de  ensino,  cujo
deslocamento dos alunos é acompanhado pelo professor da referida disciplina.

Cabe  observar  que  a  instituição  de  ensino  não  cumpriu  o
estabelecido no artigo 48 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, com relação ao prazo de
protocolo do pedido da renovação do reconhecimento do curso.

Constata-se  que  a instituição  de  ensino,  em  suas  atuais
condições, atende aos requisitos legais para o prosseguimento da oferta do curso.

Foram  apensados  ao  processo  as  Resoluções  Secretarial  nº
4399/13,  de  25/09/13,  que  trata  da  alteração  da  denominação  da  instituição  de
ensino; nº 6321/14, de 26/11/14, que trata da alteração da denominação da entidade
mantenedora e nº 1603/15, de 22/06/15, que credenciou a instituição de ensino para
a oferta da Educação Básica e o quadro de alunos do relatório da Avaliação Interna
(fls. 176 a 178 e 191).

Em  24/08/15,  o  processo  foi  convertido  em  diligência  para
complementação de informações referentes a entidade mantenedora, justificativa da
direção pelo atraso no pedido da renovação do reconhecimento do curso, quadro de
alunos do relatório da Avaliação Interna, comprovação da habilitação do docente de
Sociologia,  espaço para  as  aulas  práticas  de Educação Física  e  espaço para  o
laboratório de Informática. Retornou a este Conselho Estadual de Educação com o
atendimento ao solicitado (fls. 179 a 188).
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II -   VOTO  DA  RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Acesso  Campo  Largo  –  Ensino
Fundamental  e  Médio,  do  município  de  Campo  Largo,  mantido  pela  Sociedade
Educacional Acesso Ltda, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 11/02/13 até
11/02/18, de acordo com a Deliberação nº 03/10 – CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir infraestrutura adequada para o
funcionamento  da  instituição  de  ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades
escolares,  principalmente em relação ao espaço físico para as aulas práticas de
Educação Física, evitando o deslocamento dos alunos.

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 o  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 do 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, 18 de novembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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