
PROCESSO Nº 1105/14                                          PROTOCOLOS Nºs 12.110.332-0
                                                                                                                                         13.116.761-0

               
PARECER CEE/CEMEP Nº 59/15        APROVADO EM 14/04/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO DOM BOSCO FAZENDA RIO GRANDE  –  ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: FAZENDA RIO GRANDE

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio e de convalidação dos atos 
escolares  praticados  pelas  matrizes  curriculares  não  autorizadas  dos 
anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 para a regularização da vida escolar 
dos alunos.

 
RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelos ofícios nº  1177/14, 
de 09/09/14 (protocolo nº 12.110.332-0),  e nº  1297/14,  de 30/10/14 (protocolo nº 
13.116.761-0  –  SUED/SEED,  encaminha  a  este  Conselho  os expedientes 
protocolados no  NRE  da Área  Metropolitana  Sul,  em  02/01/14  e  13/03/14, 
respectivamente, do  Colégio  Dom  Bosco  Fazenda  Rio  Grande   – Ensino 
Fundamental  e  Médio,  município  de  Fazenda  Rio  Grande que,  por  sua  direção, 
solicita o reconhecimento do Ensino Médio  e de convalidação dos atos escolares 
praticados  pelas  matrizes curriculares  não autorizadas  dos anos de 2010,  2011, 
2012 e 2013, para a regularização da vida escolar dos alunos.

A instituição de ensino apresentou justificativa sobre os motivos 
que causaram a irregularidade (fl. 05):

Devido  alguns  problemas  pessoais  e  desatenção,  da  diretora,  dessa 
instituição, solicitamos convalidação de estudos dos alunos concluintes de 
todas as séries/anos do Ensino Médio dos anos letivos de 2009, 2010, 2011, 
2012 e 2013,  conforme documentação apresentada na documentação de 
Convalidação  das  matrizes  curriculares  dos  anos  supra  acima  citado  e 
relatórios finais apresentados.

Quanto  ao  não  cumprimento  do  prazo  estabelecido  pela 
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR  para o pedido de reconhecimento do curso, segue 
justificativa com o seguinte teor (fl. 03 – protocolado nº 12.110.332-0):
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Em virtude a processos burocráticos e equívocos cometidos na elaboração 
dos trâmites de documentação para o efetivo Reconhecimento de Curso, foi 
ultrapassado o tempo hábil para tais ações. Porém apesar de todos esses 
percalços faz-se necessário que a instituição obtenha o Reconhecimento do 
Curso de Ensino Médio [...]

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Dom  Bosco  Fazenda  Rio  Grande   – Ensino 
Fundamental e Médio, localizado na Rua Espanha, 66 – Bairro Nações, município de 
Fazenda  Rio  Grande,  é  mantido  pelo  Centro  Educacional  Iguaçu  Ltda.  Foi 
credenciado para oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 3985/14, 
de  05/08/14, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da sua publicação  no 
DOE, de 04/09/14 a 04/09/19 (fl. 83).

A  instituição  de  ensino  obteve  a  autorização  para  o 
funcionamento do Ensino Médio, pela Resolução Secretarial nº 728/09, de 20/02/09, 
pelo prazo de 01 (um) ano, a partir do início do ano de 2009 até o final do ano de 
2009,  entretanto,  há necessidade  de  convalidação dos atos escolares praticados 
pelas matrizes curriculares não autorizadas nos anos de  2010, 2011, 2012, e 2013, 
para a regularização da vida escolar dos alunos. 

O  Núcleo  Regional  de  Educação  da  Área  Metropolitana  Sul 
informa que o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica estão aprovados (fls. 43 
a 44).

A Coordenação de Documentação Escolar relata no protocolado 
nº 13.116.761-0 que é de Parecer favorável à convalidação de estudos  (fl. 46).

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries.

Matrizes Curriculares apresentadas (fls. 07 a 10)
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Matriz Curricular vigente
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                                1.3 Avaliação Interna (fl. 90)
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Os recursos físicos e materiais constam às fls. 48 e 62.

1.4 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº 
073/14,  de 06/03/14,  do NRE da Área Metropolitana Sul, composta pelas técnicas 
pedagógicas: Cristiane Souza de Oliveira – licenciada em Letras,   Lúcia de Fátima 
Mattiossi  de  Arruda  – licenciada  em Geografia  e   Rosi  Mara  Marenda  Gusso – 
também licenciada  em Geografia, procedeu  a  verificação  e  emitiu  laudo  técnico 
favorável ao reconhecimento do Ensino Médio (fls. 64 a 69). 

1.5 Informação Técnica

A Secretaria de Estado da Educação, pela Informação Técnica à 
folha 86, encaminha a este CEE/PR o processo para o reconhecimento do Ensino 
Médio.

Em  24/10/14,  foi  solicitado  ao  Colégio,  via  Coordenação  de 
Estrutura  e  Funcionamento  da  SEED,  os  documentos  que  seguem:  quadro  de 
alunos, cópia da Matriz Curricular vigente, Certificado de Aprovação dos Relatórios 
Finais emitido pelo NRE da Área Metropolitana Sul e laudos do Corpo de Bombeiros 
e Vigilância Sanitária, tendo atendimento à solicitação. 

Em 01/12/14,  o processo  foi  convertido  em diligência  junto  à 
SEED para que a Coordenação de Documentação Escolar/CDE se manifestasse 
sobre a necessidade de convalidação dos estudos no ano de 2009, uma vez que   a 
CDE,  do NRE da  Área Metropolitana Sul,  emitiu relatório sobre  a necessidade de 
convalidação dos Atos Escolares praticados a partir do ano de 2010  até o ano de 
2013 (fls.  51 e 52), porém  o pedido de  convalidação  das matrizes por  parte  da 
direção é a partir do ano de 2009 (protocolado sob o nº 13.116.761-0). O processo 
retornou  a este CEE em 04/02/15 com atendimento à solicitação.

2. Mérito

O  protocolado  sob  o  nº  12.110.332-0,  de  02/01/14, trata do 
pedido de reconhecimento do Ensino Médio  e o protocolado  nº 13.116.761-0,  de 
13/03/14, de convalidação dos atos escolares praticados pelas matrizes curriculares 
não autorizadas dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 para a regularização da vida 
escolar  dos  alunos, do  Colégio  Dom  Bosco  Fazenda  Rio  Grande  – Ensino 
Fundamental e Médio, município de Fazenda Rio Grande.

O Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução 
Secretarial nº 728/09, de 20/02/09, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir do início do 
ano  de  2009  até  o  final  do  ano  de  2009.  Entretanto,   há  necessidade  de 
convalidação  dos  atos  escolares  praticados  pelas  matrizes  curriculares  não 
autorizadas nos anos de  2010, 2011, 2012, e 2013,  para a regularização da vida 
escolar dos alunos.                                           
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                              Os Relatórios Finais constam às folhas 53 a  58 do protocolado nº 
13.116.761-0 e a CDE/SEED se manifestou à folha 58 sobre os mesmos.

Destaque-se  que  a  Matriz  Curricular  vigente  precisa  ser 
atualizada, incorporando a  Língua Espanhola de acordo com o que estabelece a 
Deliberação nº 06/09- CEE/PR. 

O corpo docente possui habilitação de acordo com as disciplinas 
indicadas.

A  Comissão  de  Verificação  informa em  seu  relatório  que  a 
instituição  de  ensino  possui  laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia,  biblioteca 
individual em cada sala, com estantes e acervo para consulta e quadra de esportes. 
Atesta também as condições do desempenho escolar e emite parecer favorável ao 
reconhecimento do Ensino Médio(fls. 64 a 69).

Constam  no  protocolado  nº  12.110.332-0 documento  da 
Vigilância  Sanitária  válido até  28/10/15  e  o  laudo  do  Corpo  de  Bombeiros  com 
validade até 09/02/16 (fls. 93 e 100). 

                               O Laudo do Corpo de Bombeiros foi apensado ao protocolado nº 
12.110.332-0 (fl. 100). 

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao  reconhecimento  do 
Ensino Médio, do Colégio Dom Bosco Fazenda Rio Grande – Ensino Fundamental e 
Médio, município de Fazenda Rio Grande, mantido pelo Centro Educacional Iguaçu 
Ltda, desde o início do ano de 2009, excepcionalmente, até o final do ano de 2015, 
ficando convalidados  os atos escolares praticados pelas matrizes curriculares não 
autorizadas dos anos de 2010,  2011,  2012  e 2013 para a regularização da vida 
escolar dos alunos listados nos Relatórios Finais às folhas  53 a  58.

Adverte-se a mantenedora do Colégio Dom Bosco Fazenda Rio 
Grande –  Ensino Fundamental e Médio, do município de  Fazenda Rio Grande, de 
que deve observar o cumprimento das Deliberações do CEE/PR que normatizam o 
Sistema de Ensino do Paraná.

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)  providenciar  a  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino 
Médio, tendo em vista que o prazo do reconhecimento esgotar-se-á no final do ano 
de 2015, atendendo  o estabelecido no Art. 48 da Deliberação CEE/PR nº 03/13, de 
04/10/13;

c) atualizar o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica.

 A mantenedora deverá garantir as condições de segurança para 
o  funcionamento  da  instituição de  ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades 
escolares.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para 
a expedição do ato de reconhecimento do curso o qual deverá também convalidar os 
atos escolares praticados pelas matrizes curriculares não autorizadas dos anos de 
2010, 2011, 2012 e 2013, para a regularização da vida escolar dos alunos.

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

É o Parecer.

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível  Médio 
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

                        Curitiba,14 de abril de 2015.

Romeu Gomes de Miranda
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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