
PROCESSO Nº 830/15                                 PROTOCOLO Nº 13.722.438-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 602/15            APROVADO EM 18/11/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO GARCEZ NOVAES – ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO:  ARAPONGAS

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1285/15    –
SUED/SEED, de 03/09/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Apucarana,  em  07/08/15,  de  interesse  do  Colégio  Estadual
Antonio Garcez de Novaes – Ensino Fundamental, Médio e Profissional,  município
de  Arapongas, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Antonio  Garcez  Novaes
– Ensino Fundamental, Médio e Profissional,  localizado na Rua Perdizes, nº 910 ,
município  de  Arapongas, é  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Foi
credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
1723/12, de  16/03/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação
em DOE, de 13/04/12 a 13/04/17 (fl. 265).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
do 2º Grau – Educação Geral pela Resolução Secretarial nº 836/98, de 20/03/98,
e o reconhecimento do curso pela Resolução Secretarial nº 3733/00, de 11/12/00,
sendo que a renovação do reconhecimento do Ensino Médio foi  pela Resolução
Secretarial  nº  1342/06,  de  11/04/06,  e  a  última  renovação  do  reconhecimento
ocorreu  pela  Resolução  Secretarial  nº  7499/12,  de  10/12/12,  pelo  prazo  de  05
(cinco) anos, a partir  de  11/12/10 a 11/12/15 (fls. 269, 272, 280, 285).

Com  relação  ao  não  atendimento  ao  prazo  estabelecido  no
artigo  48  da  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,  a  direção  da  instituição  de  ensino
apresentou justificativa nos seguintes termos:
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(...)Esclarecemos  que  o  ano  de  2015  foi  atípico,  pois  enfrentamos  um
período de greve considerável, consequentemente o fluxo de trabalho ficou
comprometido, impossibilitando o cumprimento de prazos e outros serviços
de responsabilidade da Secretaria escolar e Equipe Pedagógica (...),(fl. 306).

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 289 )
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1.3 Avaliação Interna (fl. 296)

1.4 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
237/15, de 10/08/15, do NRE de Apucarana, composta pelas técnicas pedagógicas:
Cristiane Costa Moreira e Rute Marquizete Burato – licenciadas em Matemática e
Vera Lúcia Vargas Rossa – licenciada em Letras, procedeu a verificação  in loco e
emitiu laudo técnico ao pedido de renovação de reconhecimento do Ensino Médio
(fls. 290 a 298).

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 291 a  293):

(...)
Quanto à documentação do imóvel, constam: Licença Sanitária nº 467/15
com vigência até 01/06/2016, Relatório de Vistoria do Corpo de Bombeiros,
acompanhado de Atestado de Conformidade, atestando que a Instituição de
Ensino cumpriu com todas as exigências previstas no Decreto Estadual nº
4.837, de 04/06/12,(...).
Quanto à documentação referente à Vida Escolar dos educandos, consta
comprovante  de  aprovação  de  Relatórios  Finais,  confirmando  que  os
Relatórios  Finais  do  Ensino  Médio  referentes  aos  anos  letivos  de  2011,
2012,  2013,  2014  estão  devidamente  validados  pela  Coordenação  de
Documentação Escolar/SEED e arquivados no Banco de dados da Celepar.
(...)
A biblioteca está instalada em ambiente próprio, é iluminada, arejada, (...).No
que  diz  respeito  ao  acervo  do  Ensino  Médio,  este  está  atualizado,
condizente e suficiente para atendimento à demanda do curso (...)
O Laboratório de Informática possui 30 computadores. (...)
Possui  Laboratório  de  Biologia,  Ciências,  Física,  Química,  em  local
apropriado, com os equipamentos e materiais para as aulas práticas(...)
Quanto aos aspectos de acessibilidade,  a Instituição dispõe de banheiro
adaptado, rampas de acesso. (...)
Existe  uma  quadra  poliesportiva  coberta  e  outra  descoberta  onde  são
realizadas as atividades de Educação Física e apresentações artísticas e
culturais dos educandos. (...)
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Consta  à  fl.  300  o  Termo de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE de Apucarana, de 12/08/15, 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
1243/15-CEF/SEED,  é favorável à renovação de reconhecimento do Ensino Médio
(fls. 302 e 303).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação de reconhecimento do Ensino
Médio do Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes   – Ensino Fundamental, Médio e
Profissional, município de  Arapongas.

O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que  a  instituição  de  ensino  possui  condições  de  infraestrutura  básica,  recursos
humanos devidamente habilitados, recursos materiais e  pedagógicos, atendendo à
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 

      Cabe destacar que o Colégio possui o Certificado de Conformidade
do Corpo de Bombeiros, cumprindo todas as exigências para a obtenção do referido
documento.

              Portanto, a instituição de ensino, em suas atuais condições, atende
aos  requisitos  legais  previstos  nas  Deliberações  deste  Conselho  para  o
prosseguimento da oferta do Ensino Médio.

       
Foi apensado ao processo, em 05/11/15, justificativa quanto ao

atraso na solicitação do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio
(fl. 306).

II -   VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes –
Ensino Fundamental, Médio e Profissional,  município de  Arapongas,  mantido pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de  05 (cinco) anos, a partir de 11/12/15  a
11/12/20, 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.

MS 4 4



PROCESSO Nº 830/15

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 de reconhecimento do Ensino Médio;

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

É o Parecer.

       Paulo Afonso Schmidt
                                                                     Relator

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

         Curitiba, 18 de novembro  de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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