
PROCESSO Nº 975/15                PROTOCOLO Nº 13.741.450-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 613/15                APROVADO EM 19/11/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO SESI–CAMPO MOURÃO – ENSINO MÉDIO

MUNICÍPIO: CAMPO MOURÃO

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1604/15 -
SUED/SEED, de 30/10/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Campo Mourão,  em 24/08/15,  do  Colégio  SESI–Campo Mourão–Ensino
Médio, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio SESI – Campo Mourão – Ensino Médio,  localizado
na BR 272, Km 01, do município de Campo Mourão,  mantido pelo SESI–Serviço
Social da Indústria/Departamento Regional do Paraná, foi credenciado para a oferta
da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 1396/12, de 01/03/12, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, a partir da publicação em DOE, de 22/03/12 até 22/03/17.

O  Ensino  Médio  foi autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº 1859/10,  de 10/05/10 e reconhecido pela Resolução Secretarial  nº
1816/13, de 16/04/13, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início do ano de
2010 até o final do ano de 2014.

Consta à fl. 103, justificativa da coordenação da instituição de
ensino sobre o atraso na solicitação da renovação do Ensino Médio: 

O Colégio SESI de Campo Mourão, vem através deste justificar o atraso na
devolução do processo de Renovação de Reconhecimento, pelos seguintes
motivos:  Ficamos  no  aguardo  do  envio  do  Requerimento  assinado  pelo
superintendente do SESI/PR, (…), da Licença Sanitária válida para 2015 e
por  fim  pela  mudança  na  coordenação  de  Educação  SESI  de  Campo
Mourão  esperamos  a  conclusão  de  transição  do  cargo  e  expedição  da
portaria para o referido coordenador.
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1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 108)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 104)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 109)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo
nº  139/15,  de  19/08/15,  do  NRE  de  Campo  Mourão,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos:  Maria  Cristina  de  Almeida  Covessi,  licenciada  em  Letras;  Maria
Cristina de Lima Polizer, licenciada em Ciências e Julieli Elisa Teixeira Campanha,
licenciada em Pedagogia,  após análise documental e verificação in loco,  manifesta
parecer favorável à renovação do reconhecimento do Ensino Médio e informa no
relatório circunstanciado:

Biblioteca – A Instituição de Ensino conta com uma sala específica de bom
tamanho para o acervo bibliográfico, tanto para pesquisa quanto para lazer,
em quantidade suficiente para o atendimento dos alunos do Ensino Médio.
Laboratório de Informática – possui duas salas, uma com 20 e outra com
22 computadores. Laboratório de Química, Física e Biologia – O Colégio
não  possui  laboratorista  que  trabalha  especificamente  no  laboratório.
Instalações Sanitárias – Todos os blocos possuem um complexo higiênico
sanitário feminino e masculino – cada um deles com um adaptado e ficam
próximos às salas de aula.  Espaço para Educação Física – A Instituição
possui quadra coberta em ótimo estado de conservação, para as atividades
físicas  de  acordo  com o  plano  de  ação  do  professor.  Acessibilidade –
Possui condições de acesso para atender os educandos com pisos planos,
rampas e escadas que dão acesso ao piso superior com corrimão. Quanto à
segurança das edificações, a Instituição apresentou Certificado de Vistoria
do Corpo de Bombeiros, onde atesta que a referida Instituição de Ensino
está  adequada  ao  Código  de  Prevenção  de  Incêndios  do  Corpo  de
Bombeiros, com vencimento em 28/01/2016. Constatamos, também, que os
técnicos da Vigilância Sanitária realizaram vistoria em todos os ambientes e
expediu  a  Licença  Sanitária com  vencimento  em  18/03/2016,  na  qual
consta que a escola está de acordo com as normas vigentes. Portanto, está
apta a desempenhar suas atividades escolares.
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Consta  à fl.  117,  o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia do NRE de Campo Mourão, que ratifica as informações contidas no relatório
circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  e  compromete–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
1592/15-CEF/SEED, é favorável à renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio,  do  Colégio SESI–Campo Mourão–Ensino Médio,  do município  de Campo
Mourão.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  do
relatório circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição
de  ensino  apresenta,  infraestrutura,  recursos  humanos,  pedagógicos  e  materiais
condizentes com a proposta pedagógica, de acordo com a Deliberação nº 03/13–
CEE/PR.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio SESI–Campo Mourão–Ensino Médio,
do  município  de  Campo  Mourão, mantido  pelo  SESI–Serviço  Social  da
Indústria/Departamento Regional do Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir
do início do ano de 2015 até o final do ano de 2019, de acordo com a Deliberação nº
03/13 – CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir a infraestrutura adequada e as
condições  sanitárias  e  de  segurança,  necessárias  para  o  funcionamento  da
instituição de ensino e o desenvolvimento das atividades escolares.

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,
respeitando  os  prazos  estabelecidos,  quando  da  solicitação  da  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.
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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.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
  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, 19 de novembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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