
PROCESSO Nº 893/15                                 PROTOCOLO Nº 13.131.500-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 626/15            APROVADO EM 19/11/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  PROFESSORA  ZILAH  DOS  SANTOS
BATISTA – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO: PARANAGUÁ

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATOR: MARCELO OLTRAMARI

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1374/15    –
SUED/SEED, de 22/09/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Paranaguá,  em  25/03/14,  de  interesse  do  Colégio  Estadual
Professora Zilah dos Santos Batista – Ensino Fundamental e Médio,  município de
Paranaguá, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual   Professora  dos  Zilah  Santos  Batista
– Ensino Fundamental e Médio, localizado na Rua Frei José Thomaz nº 12, Bairro
Porto dos Padres, município de  Paranaguá, é mantido pelo Governo do Estado do
Paraná.  Foi  credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial nº 4607/14, de   28/08/14, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data
da publicação em DOE, de 04/09/14 a 04/09/19 (fls. 212 e 214).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
do  Ensino  Médio  pela  Resolução  Secretarial  nº  1343/00,  de  18/04/00,  e  o
reconhecimento do curso foi  pela Resolução Secretarial  nº 1020/03, de 02/04/03,
sendo que a renovação do reconhecimento ocorreu pela Resolução Secretarial nº
1522/08, de 17/04/08, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de  02/04/08 a 02/04/13
(fls. 09,12 e 15).

O  Núcleo  Regional  de  Educação  de  Paranaguá  emitiu
comprovante  de regularidade dos Relatórios Finais do Ensino Médio, confirmando
que estão em ordem e devidamente conferidos  pelo referido NRE (fl. 22).

Com  relação  ao  não  atendimento  ao  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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Cumpre-nos informar que esta Instituição de Ensino protocolou no Núcleo
Regional de Educação de Paranaguá o processo do pedido de Renovação
de Reconhecimento do Ensino Médio dia  08/11/2012,  conforme xerox do
protocolado em anexo.
Várias vezes ligamos para saber a respeito do processo e sempre fomos
informados que este estava sendo analisado. Um ano e alguns meses após
ter sido protocolado, o processo retornou a esta instituição de ensino para
alguns ajustes e foi solicitado que atualizássemos o requerimento para ser
encaminhado  à  SEED.  O  processo  retornou  ao  NRE  dia  25/03/2014,
conforme  protocolado  em  anexo.  Até  o  presente  momento  estamos
aguardando a publicação da Resolução em Diário Oficial (fl. 202).

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matrizes Curriculares (fls. 79 e 80)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 215)
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1.4 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
090/14, de  30/06/14, do NRE de Paranaguá, composta pelas técnicas pedagógicas:
Nelci da Silva Nery – licenciada em Disciplinas Profissionalizantes do Ensino de 2º
Grau,  Marcilene  de  Oliveira  Silva  -  bacharelado  em  Administração,  Ana  Maria
Martins  de  Moraes  –  licenciada  em Letras  e  Luci  Costa  Pinto  –  Licenciada  em
Ciências,  procedeu  a  verificação  in  loco e  emitiu  laudo  técnico  ao  pedido de
renovação de reconhecimento do Ensino Médio (fls. 191 a 197).

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 192  a 195):

A instituição de ensino apresentou a Licença Sanitária nº 9783/2013 emitida
pela  Secretaria  Municipal  de Saúde – Setor  de  Vigilância  em Saúde de
Paranaguá, com vencimento em 23/04/2014.
Quanto  ao  Certificado  do  Corpo  de  Bombeiros,  foram  apresentados  os
documentos  exigidos para a adesão ao Programa Brigadas Escolares –
Defesa Civil na Escola (...)
Quanto à estrutura física o Colégio possui:

(...) 01 laboratório de Informática
(...) 01 biblioteca
      01 cancha coberta com traves móveis
(...)01banheiro masculino para alunos com 03 pias e 4 módulos sendo 01
adaptado. 
(...) 01 banheiro feminino com 03 pias, 5 módulos sendo 1 adaptado. (...)

Com o aumento significativo de alguns  bairros no município de Paranaguá.
Tais como Jardim Iguaçu, Vila Marinho, Santa Helena e Figueira, a chefia do
Núcleo  Regional  de  Educação  já  solicitou  através  do  protocolado  nº
13175282-2 a construção de uma Unidade Nova naquela região, mas até o
presente momento a construção não teve início.  Dessa forma, os alunos
oriundos  daqueles bairros estão sendo atendidos pela Instituição de Ensino
acima citada, que dista aproximadamente entre 5 a 10 Km dos bairros onde
os alunos residem.
Diante  do  exposto,  o  Colégio  em  tela  necessitou,  no  início  de  2014,
desativar o Laboratório de Química, Física e Biologia, para atender esses
alunos (...).

1.5 Informação Técnica

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pela informação
técnica, fl. 209, encaminha o processo em tela para a renovação de reconhecimento
do Ensino Médio.

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação de reconhecimento do Ensino
Médio  do  Colégio  Estadual  Professora  Zilah  dos  Santos  Batista  –  Ensino
Fundamental e Médio, município de  Paranaguá.
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Embora  o  Ato  Administrativo  da  Comissão  de  Verificação  nº
090/14  –  SEF/NRE seja  de  30/06/14,   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 recursos
materiais  e  pedagógicos,  atendendo  à Deliberação  nº  03/13  –  CEE/PR  e  a
Deliberação nº 02/10, vigente à época. Entretanto, o laboratório de Química, Física e
Biologia foi desativado e o Colégio não dispõe do espaço físico para as práticas das
aulas de Química, Física e Biologia, estando em desacordo com  o inciso III, artigo
47 da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores
comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção dos
docentes que atuam nas disciplinas  de  Arte  (acadêmico de Artes)  e  Sociologia
(licenciado  em  Pedagogia)  que  não  comprovaram  habilitação  específica,
contrariando o estabelecido no inciso e artigo mencionados. 

Cabe observar que o laudo da Vigilância Sanitária expirou em
23/04/14, mas foi anexado novo laudo com data de licenciamento em 10/08/15 e
validade até 10/08/16 (fl. 201). A instituição também aderiu ao Programa Brigadas
Escolares – Defesa Civil na Escola para a obtenção do Certificado de Conformidade
do Corpo de Bombeiros.

 
  Portanto, em virtude da ausência do espaço físico do laboratório
de Química, Física e Biologia e de professores não habilitados,  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   11/11/15,  Resolução
Secretarial  de  credenciamento  da  instituição  de  ensino,  vida  legal  e  quadro  de
alunos (fls. 212 a 215).

II -   VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual Professora Zilah dos Santos
Batista  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Paranaguá,  mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 04 (quatro) anos, a partir de 02/04/13
até 02/04/17, 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 resgatar o espaço físico
do laboratório de Química, Física e Biologia para o desenvolvimento das práticas
pedagógicas  a  que  se  destinam,  bem  como  a  obtenção  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)   assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de  Arte e Sociologia;

c)   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.

 
                                                                  

                  Marcelo Oltramari
                 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, 19 de novembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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