
PROCESSO Nº 682/15                       PROTOCOLO Nº 13.130.891-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 586/15  APROVADO EM 18/11/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL LUIZ SETTI  – ENSINO FUNDAMENTAL,
MÉDIO, PROFISSIONAL E NORMAL 

MUNICÍPIO: JACAREZINHO 

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 1061/15  –
SUED/SEED, de 03/08/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Jacarezinho,  em  25/03/14,  de  interesse  do  Colégio  Estadual
Luiz  Setti  –  Ensino  Fundamental,  Médio,  Profissional  e  Normal,  município  de
Jacarezinho que, por sua direção, solicita a renovação do reconhecimento do Ensino
Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual   Luiz Setti – Ensino Fundamental,  Médio,
Profissional e Normal,  localizado na Rua Almirante Barroso, nº 499,  município de
Jacarezinho, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado para a
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 5090/12, de 20/08/12, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de  19/09/12 a
19/09/17 (fl. 07).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
do 2º Grau – Educação Geral pela Resolução Secretarial nº 3.372/97, de 03/10/97,
e o reconhecimento do curso pela Resolução Secretarial nº 3.654/99, de 22/09/99,
sendo que a renovação do reconhecimento do Ensino Médio foi  pela Resolução
Secretarial  nº  4837/06,  de  31/10/06,  e  a  última  renovação  do  reconhecimento
ocorreu  pela  Resolução  Secretarial  nº  1221/09,  de  06/04/09,  pelo  prazo  de  05
(cinco) anos, a partir de  06/04/09 a 06/04/14 (fls. 09, 12 e 15).

O  Núcleo  Regional  de  Educação  de  Jacarezinho  emitiu
comprovante  de regularidade dos Relatórios Finais do Ensino Médio, confirmando
que estão em ordem e devidamente conferidos  pelo referido NRE (fl. 17).

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  quanto  ao  atraso  no  Processo  de  Renovação  de
Reconhecimento do Curso Ensino Médio que é devido as diversas tarefas
administrativas correspondente à  secretária  e  demais funcionários agente
educacional II da secretaria escolar por ter funcionário de férias e também
de licença médica (fl. 148).

Quanto à ausência do laudo da Vigilância Sanitária,  a direção
da instituição de ensino  apresentou a seguinte  justificativa:

Justifica-se que as adequações apontadas pela Vigilância Sanitária – SESA
em relatório de inspeção foram solicitadas a SUDE – Superintendência de
Desenvolvimento  Educacional  do  Paraná,  através  do  protocolado  nº
10.512.341-8 e que as melhorias que estavam ao nosso alcance já foram
providenciadas (fl. 147).

Sobre  o  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros,  a
direção expôs:

(...)  em  atendimento  ao  relatório  do  Corpo  de  Bombeiros,  de  nº
309474/2011,  o  estabelecimento  está  se  adequando  às  normas  de
segurança através do Projeto “ Brigada Escolar” (...), (fl. 114).

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular
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1.3 Quadro de avaliação do curso (fl. 151)

1.4 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
105/14, de 16/09/14, do NRE de Jacarezinho, composta pelas técnicas pedagógicas:
Maria da Glória Pereira Duarte e Tereza Cristina Marçal de Souza  – licenciadas em
Pedagogia e Maria Flauzina Juvêncio – licenciada em Letras, procedeu a verificação
in loco e emitiu laudo técnico com parecer favorável ao pedido de renovação do
reconhecimento do Ensino Médio (fls. 121 a  126).

 Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 123 a 124):

(...)
A biblioteca encontra-se devidamente instalada em espaço próprio (...)
O laboratório de Química, Física e Biologia  estão bem equipados, com os
materiais recebidos (...)
O  laboratório  de  Informática  dispõe  de  20  computadores  conectados  à
internet e uma impressora, dispõe também de um laboratório do Proinfo que
apresenta 10 computadores.
A quadra poliesportiva é coberta e ampla.
(...) O Corpo de Bombeiros emitiu Relatório de Vistoria 309474/2011, onde
constam as adequações ao Código de Prevenção de Incêndios, a direção da
instituição solicitou a referida regularização à SEED através do protocolo nº
9.792618-2. A Vigilância Sanitária emitiu Relatório Técnico de Inspeção, com
as exigências para adequação da Resolução da SESA 318/02. A direção já
solicitou à mantenedora  providências. 
(...)

1.5 Parecer CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
952/15-CEF/SEED,  encaminha  a  este  Conselho  o  processo  de  renovação  de
reconhecimento do Ensino Médio (fls.142 a 144).
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2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação de reconhecimento do Ensino
Médio do Colégio Estadual  Luiz Setti  – Ensino Fundamental e Médio, do município
de  Jacarezinho.  

Embora  o  Ato  Administrativo  da  Comissão  de  Verificação  nº
105/14  –  SEF/NRE seja  de  16/09/14,   o  processo  foi  protocolado  em 25/03/14
quando da vigência da Deliberação nº 02/10 – CEE/PR.

Da análise do processo e com base no relatório circunstanciado
da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que  a  instituição  de  ensino  possui
infraestrutura básica, recursos humanos devidamente habilitados, recursos materiais
e  pedagógicos, atendendo à Deliberação nº 03/13 – CEE/PR e a Deliberação nº
02/10, vigente à época. Entretanto, não apresentou o laudo da Vigilância Sanitária,
sendo que a Comissão de Verificação informou que já foram solicitadas providências
à mantenedora (fl. 124).

Cabe  destacar  que  a  instituição  de  ensino  não  possui  o
Certificado  de  Conformidade  do  Corpo  de  Bombeiros,  mas  aderiu  ao  Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola  para  a  obtenção do  referido
documento.  
  Portanto,  em  virtude  da  ausência  do  laudo  da  Vigilância
Sanitária, em desacordo com os requisitos legais previstos nas Deliberações deste
Conselho, a renovação do reconhecimento do Ensino Médio da instituição de ensino
será concedida por prazo inferior a 05 (cinco) anos.  
       

Foram  apensados  ao  processo,  em  19/10/15,  os  seguintes
documentos: justificativas da instituição de ensino quanto ao não cumprimento de
prazo  para  o  pedido  de  renovação  e  sobre  a  ausência  do  laudo  da  Vigilância
sanitária, Matriz Curricular do Ensino Médio, quadro de alunos e Ato Administrativo
nº 103/15.

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Luiz  Setti  –  Ensino
Fundamental, Médio, Profissional e Normal, município de Jacarezinho, mantido pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir de 06/04/14  a
06/04/17, de acordo com a Deliberação nº 02/10-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, principalmente com relação à obtenção
do laudo da Vigilância  Sanitária  e  do Certificado de Conformidade do Corpo de
Bombeiros.
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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 do reconhecimento do curso;

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, 18 de novembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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