
PROCESSO Nº 940/15                 PROTOCOLO Nº 13.741.116-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 628/15       APROVADO EM19/11/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO  SESI  CAPITÃO  LEÔNIDAS  MARQUES  –  ENSINO
MÉDIO

MUNICÍPIO: CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

ASSUNTO:  Pedido de reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD 

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de Estado da Educação,  pelo  ofício  nº 1492/15-
SUED/SEED, de 22/10/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de  Cascavel,  em 24/08/15,  do  Colégio  SESI  Capitão  Leônidas  Marques  –
Ensino  Médio,  município  de  Capitão  Leônidas  Marques,  que  solicita  o
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1   Da Instituição de Ensino

O  Colégio  SESI  Capitão  Leônidas  Marques  –  Ensino  Médio,
localizado  na Rua  Mourão,  nº  329,  do  município  de  Capitão  Leônidas  Marques,
mantido  pelo  SESI  –  Serviço  Social  da  Indústria,  foi  credenciado para  ofertar  a
Educação Básica, pela Resolução Secretarial nº  2496/12, de 02/05/12, pelo prazo
de cinco anos, a partir da publicação em DOE, de 08/05/12 até 08/05/17.

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº  2496/12, de 02/05/12, pelo prazo de 02 anos, a partir da publicação
em DOE, de 08/05/12 até 08/05/14. 

 A  direção  justifica  o  atraso  no  protocolado  do  pedido  de
reconhecimento do Ensino Médio:

(…)  O Colégio SESI está instalado em espaço de propriedade da Prefeitura
Municipal  de  Capitão  Leônidas  Marques,  porém,  a  mesma  possui  um
documento de cedência de 30 anos para a Fundação Xingu, desta forma, a
regularização  de  alvarás  e  licenças  dependia  da  movimentação  e
colaboração de terceiros. A Prefeitura Municipal emitiu ofício de justificativa
em novembro de 2014. A Licença do Corpo de Bombeiros foi o documento
que  ocasionou  o  maior  atraso,  devido  a  inexistência  do  documento
PREVINCÊNDIO, o qual foi concluído em 17/06/15.
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1.2   Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 112)
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 1.3   Avaliação Interna  (fl. 122)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 113)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
130/15, de 28/08/15,  do NRE de Cascavel, integrada pelos técnicos pedagógicos:
Iolinda R. A.  Dal Molin, licenciada em Pedagogia; Sonia Regina de Oliveira Andrade,
licenciada em Matemática e Júlia  Ieda Borges Tatim, licenciada em Letras,  após
análise documental e verificação, in loco, informa em seu relatório circunstanciado:

(…)  A estrutura física da instituição de ensino encontra-se em bom estado
em  prédio  cedido  pelo  município,  com  acessibilidade  para  alunos  com
deficiências.
(…)  Possui  laboratórios  de  Química,  Física  e  Biologia  e  de  Informática
móveis.
(…) A biblioteca possui acervo bibliográfico de 2300 livros entre didáticos,
técnicos  e  de  literatura,  estando  disponível  para  o  uso  da  comunidade.
Importante destacar a parceria com o Instituto GRPCOM, especificamente
envolvendo o Projeto Ler e Pensar, criado em 1999 pelo Jornal Gazeta do
Povo.
(…) O Colégio utiliza  o Ginásio Municipal  de Esportes para a prática de
atividades esportivas. O transporte coletivo para deslocamento dos alunos é
disponibilizado pela Prefeitura Municipal. O acordo está regulamentado Pelo
Termo de Cessão de Uso e amparado pela Lei Municipal 1242/2007.
(…)  O  corpo  docente  possui  habilitação  de  acordo  com  as  disciplinas
indicadas. 

 O Termo de Responsabilidade, fl. 124, emitido pela Chefia do
NRE  de  Cascavel,  em  28/08/15,  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.

1.5 Parecer Técnico  CEF/SEED 

A Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  1598/15-CEF/SEED,  manifesta-se  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.
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2.   Mérito 

Trata-se  do  pedido  de   reconhecimento  do  Ensino  Médio  do
Colégio  SESI  Capitão  Leônidas  Marques  –  Ensino  Médio,  município  de  Capitão
Leônidas Marques.

Após análise da Vida Legal  (fl.  130)  da  instituição de ensino,
observou-se  que  o  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº   2496/12,  de  02/05/12,  pelo  prazo  de  dois,  a  partir  da  data  da
publicação em DOE, de 08/05/12. No Quadro de Avaliação Interna (fl. 122), consta
que o curso foi ofertado a partir do início do ano de 2012, havendo, portanto, um
lapso temporal, do início do ano letivo de 2012 até 08/05/12. Cabendo, portanto, à
SEED/PR  orientar  a  instituição  de  ensino  sobre  os  procedimentos  para  a
regularização  do  período  em  que  o  Ensino  Médio  foi  ofertado  sem  o  ato
autorizatório.

A direção da instituição de ensino em atendimento à solicitação
deste CEE/PR, encaminhou a Licença Sanitária com prazo de validade até 10/11/16
e com relação ao Laudo do Corpo de Bombeiros, justificou:

Na qualidade  de  diretora  do  Colégio  SESI  de  Capitão  Leônidas  Marques,
venho justificar a inexistência do Laudo do Corpo de Bombeiros. O Colégio
SESI está instalado em espaço de propriedade da Prefeitura  Municipal  de
Capitão  Leônidas  Marques.  Em  outubro  de  2014  solicitou  à  Prefeitura
justificativa (anexo 2 ) pela falta deste documento, a qual enviou ofício 513/14
(anexo 1), onde especifica a situação dos prédios públicos. De acordo com o
documento a mesma se responsabiliza em regularizar o espaço de uso do
Colégio SESI, num prazo de dois anos, a partir de novembro de 2014. Desta
forma, o Colégio SESI de Capitão Leônidas Marques está acompanhando o
processo para a regularização.
Os anexos constam às fls. 132 a 135.

Em virtude da instituição de ensino não apresentar o Laudo do
Corpo de Bombeiros, em desacordo com os requisitos legais, o  reconhecimento do
Ensino Médio será concedido por prazo inferior a cinco anos.

Foram apensadas ao processo as fl.  130 a 135, constando a
Vida  Legal  da  instituição  de  ensino,  Licença  Sanitária  e  justificativa  da  direção
quanto ao Laudo do Corpo de Bombeiros.

 II -   VOTO  DA  RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao  reconhecimento  do
Ensino  Médio,  do  Colégio  SESI  Capitão  Leônidas  Marques  –  Ensino  Médio,
município de Capitão Leônidas Marques,  mantido pelo  SESI – Serviço Social  da
Indústria,  desde 08/05/12, e por mais três anos, contados a partir de 08/05/14 até
08/05/17, de acordo com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

CM - IK 4 4



PROCESSO Nº 940/15

  A  Secretaria  de  Estado  da  Educação  deverá  orientar  a
instituição de ensino sobre os procedimentos para a regularização do período em
que o Ensino Médio foi ofertado sem o ato autorizatório.

A mantenedora  deverá  garantir  as  condições  sanitárias  e  de
segurança para o funcionamento da instituição de ensino e o desenvolvimento das
atividades escolares, com especial atenção ao Certificado de Vistoria 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,
observando os prazos estabelecidos, quando da renovação do reconhecimento.

Encaminhamos:

a)   cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para a expedição do ato de  reconhecimento do Ensino Médio;

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

É o Parecer.

Maria das Graças Figueiredo Saad 
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, 19 de novembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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