
PROCESSO Nº 947/15                        PROTOCOLO Nº 13.678.091-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 595/15   APROVADO EM 18/11/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  ERNANI  VIDAL   -  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO:  CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio e de convalidação dos
atos escolares praticados antes da publicação do ato autorizatório a
partir do início do ano de 2013, para regularização da vida escolar dos
alunos.

 
RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1491/15–
SUED/SEED, de 22/10/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de Curitiba,  em 07/07/15,  do Colégio Estadual  Ernani  Vidal  – Ensino
Fundamental e Médio, município de Curitiba, que solicita o reconhecimento do
Ensino Médio e a convalidação dos atos escolares praticados antes da publicação
do ato autorizatório a partir do início do ano de 2013, para regularização da vida
escolar dos alunos. 

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Ernani  Vidal  –  Ensino  Fundamental  e
Médio,  localizado  na  Rua  Mateus  Leme,  nº  3291,  Bairro  São  Lourenço,  do
município  de  Curitiba,  é  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Foi
credenciado para  a oferta  da  Educação Básica  pela  Resolução Secretarial  nº
2009/14, de 22/04/14,  pelo prazo  de 05 (cinco) anos,  a partir  da data da sua
publicação em DOE, de 26/05/14 até 26/05/19 (fls. 92 e 93).

A  instituição  de  ensino  obteve  a  autorização  para  o
funcionamento  do  Ensino  Médio  pela  Resolução  Secretarial  nº  1381/15,  de
01/06/15, pelo prazo de 03  (três) anos, com implantação gradativa, a partir da
data da sua publicação em DOE, de 03/06/15 até 03/06/18 (fl. 91).

De  acordo  com  a  justificativa  apresentada  à  fl.  128,  a
instituição de ensino informou os motivos  que levaram o início  das atividades
escolares antes do ato autorizatório:
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(…)

Sempre  devemos  estar  à  procura  de  aperfeiçoamentos,  de  novos
conhecimentos e métodos diferenciados, para sermos úteis. De acordo
com o  crescimento de novas  matrículas,  diante  das reivindicações,  a
Direção, Pedagogos, Professores, funcionários e Comunidade lutou pela
abertura do Ensino Médio neste Estabelecimento de Ensino, a procura
foi  grande  e  temos  disponibilidade  de  espaço  físico.  Na  ocasião,  a
decisão foi tomada no final do ano de 2012, portanto não houve tempo
hábil  para  a  abertura  do  processo  de  encaminhamento  da
documentação.

1.2  Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 90)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 87)

1.4 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  367/15,  de  24/08/15,  do  NRE  de  Curitiba,  integrada  pelos  técnicos
pedagógicos:  Andrea  Cristina  Rissatto,  licenciada  em  Letras;  Josiane  Cava
Guimarães, licenciada em Ciências e Célia de Oliveira dos Santos, licenciada em
Pedagogia, após verificação  in loco, emitiu laudo técnico com parecer favorável
ao reconhecimento do Ensino Médio (fls. 80 e 95).

O  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação
apresenta as seguintes informações (fls. 81 a 89):

(…)

A instituição  de  ensino  possui  10  (dez)  salas  de  aula  …  no  dia  da
verificação  duas  salas  estavam  interditadas,  devido  as  chuvas  …  a
direção apresentou o protocolado nº 13.540.119-6 e aguarda a liberação
para a reforma. (…) Possui laboratório de Biologia,  Física e Química,
porém não possui  profissional  para atender o  laboratório  … as aulas
experimentais  acontecem … mesmo com as condições do laboratório
(sic). (…) O laboratório de Informática (PROINFO) divide espaço com a
biblioteca  …  o  laboratório  de  Informática  (PR  DIGITAL),  está  sendo
utilizado com sala de aula … devido aos danos causados pelas chuvas.
(…)  Dispõe  de  quadra  poliesportiva  coberta.  (…)  A Licença  Sanitária
encontra-se atualizada, vigente até 10/09/16. (…) Aderiu ao Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola … a instituição de ensino
participou do plano de abandono, adquiriu equipamentos de emergência
… que foram instalados de acordo com a instrução técnica vigente. (…)
Apresentou o ofício nº 15/15, de 17/04/15, solicitando a verificação do
Corpo de Bombeiros. (…) O corpo docente possui habilitação de acordo
com as disciplinas indicadas, com exceção do docente de Filosofia que é
licenciado em História.
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Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar:

(…)

Foi  constatado  que  a  Instituição  possui  as  condições  ambientais,
materiais  e  pedagógicas  adequadas  ao  desenvolvimento  do  projeto
Político Pedagógico … a Instituição informou que a Mantenedora não
procedeu conserto nas salas de aula do segundo andar, pois as mesmas
com um vendaval foram alagadas, entretanto a comunidade se mobilizou
e  fez  o  conserto  com  recursos  próprios  …  dessa  forma,  somos  de
parecer favorável ao Reconhecimento do Ensino Médio e Convalidação
de  Estudos  …  porém  com  ressalvas  de  que  proceda  melhorias  no
Laboratório de Ciências, Química, Biologia e Física (fl. 88).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Curitiba,  em  03/09/15,  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. 94).

Os  Relatórios  Finais  estão  anexados  às  fls.  99  a  112.  A
Coordenação de Documentação Escolar – CDE/SEED, se manifestou:

(…)

Em  atendimento  à  solicitação  dessa  Coordenação  de  Estrutura  e
Funcionamento/SEED, à fl. 98, informamos que:

1º) Os Relatórios Finais do Ensino Médio, da 1ª série do ano letivo de
2013, às fls. 99 a 103 e da 1ª e 2ª série do ano letivo de 2014, às fls. 104
a 112, do Colégio Estadual Ernani Vidal do município de Curitiba do NRE
de Curitiba, estão de acordo com a Matriz Curricular, à fl. 90, e foram
elaborados conforme as orientações da Coordenação de Documentação
Escolar/SEED.

2º) Os Relatórios Finais do Ensino Médio das fls. 99 a 112, não foram
validados  por  esta  Coordenação  de  Documentação  Escolar/SEED,
considerando  que  o  referido  curso  foi  autorizado  pela  Resolução  nº
1381/2015-DOE  03/06/2015,  pelo  prazo  de  03  (três)  anos,  com
implantação  gradativa,  a  partir  da  data  da  publicação  da  presente
Resolução, ou seja, 03/06/2015, e também pelo fato do referido curso
não possuir ato de reconhecimento.

3º)  Foram também anexadas,  apenas para conferência,  as listas dos
alunos matriculados nas 1ª, 2ª e 3ª séries no ano letivo de 2015, às fls.
113 a 119 (fl. 120).

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED 

A Coordenação da Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer
Técnico nº 1573/15, de 09/10/15, é favorável ao pedido de reconhecimento  do
Ensino Médio e da convalidação dos atos praticados antes do ato autorizatório
(fls. 121 e 122).
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2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Ensino Médio e de
convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  da  publicação  do  ato
autorizatório, a partir do início do ano de 2013 até 03/06/15, para a regularização
da  vida  escolar  dos  alunos  do  Colégio  Estadual  Ernani  Vidal  –  Ensino
Fundamental e Médio, do município de Curitiba.

Embora no ofício nº 1491/15-SUED/SEED, de 22/10/15, à fl.
124,  o  encaminhamento  refira-se  à  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino
Médio, o pedido trata do reconhecimento do Ensino Médio e de convalidação dos
atos escolares praticados antes da publicação do ato autorizatório.

O  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação
aponta que a instituição de ensino apresenta condições de infraestrutura, porém
apresentou  danos  em salas  de  aula  causados  pela  chuva  e  o  laboratório  de
Biologia, Física e Química necessita de melhorias.

Com relação aos recursos humanos, o professor da disciplina
de  Filosofia  não  possui  habilitação  específica,  contrariando  o  estabelecido  no
inciso IV, do artigo 45, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Cabe observar que a instituição de ensino aderiu ao Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola  e  aguarda  o  Certificado  de
Conformidade.

Devido  as  deficiências  apontadas  com  relação  à
infraestrutura,  em  desacordo  com  as  Deliberações  deste  Conselho,  o
reconhecimento do Ensino Médio será concedido por prazo inferior a 05 (cinco)
anos.

Foram apensados ao processo a justificativa informando os
motivos do início  das atividades escolares antes do ato autorizatório  e a Vida
Legal do Estabelecimento de Ensino – VLE (fls. 125  a 128).

II - VOTO  DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento do Ensino Médio, desde 03/06/15 e por
mais  03  (três)  anos  contados  a  partir  de  03/06/18  até  03/06/21, do  Colégio
Estadual Ernani Vidal – Ensino Fundamental e Médio, mantido pelo Governo do
Estado do Paraná, município de Curitiba, de acordo com a Deliberação nº 03/13-
CEE/PR;
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b)  a  convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  da
publicação do ato autorizatório, a partir do início do ano de 2013 até 03/06/15,
para regularização da vida escolar dos alunos listados nos Relatórios Finais às
folhas 99 a 112.

Adverte-se a mantenedora e o Colégio Estadual Ernani Vidal
– Ensino Fundamental e Médio, de Curitiba, que devem observar o cumprimento
das Deliberações do CEE/PR, que normatizam o Sistema de Ensino do Paraná.

A mantenedora deverá garantir a infraestrutura adequada e as
condições  de  segurança  para  o  funcionamento  da  instituição  de  ensino  e  o
desenvolvimento das atividades escolares, com especial atenção à necessidade
de  reforma pelos  estragos  causados  pela  chuva,  melhorias  no  laboratório  de
Ciências, Química, Biologia,  Física e em relação à ausência do Certificado de
Conformidade do Corpo de Bombeiros.

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,
quando  da  solicitação do pedido  da  renovação  do reconhecimento  do  Ensino
Médio;

c) indicar docente com habilitação específica para a disciplina
de Filosofia.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para  a expedição do ato de reconhecimento do Ensino Médio,  o  qual  deverá
também convalidar os atos escolares praticados desde  o início do ano de 2013
até 03/06/15, para regularização da vida escolar dos alunos;

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

É o Parecer.

  Sandra Teresinha da Silva
                                                                       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, 18 de novembro de 2015.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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