
PROCESSO Nº 976/15                PROTOCOLO Nº 13.659.607-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 645/15                APROVADO EM 07/12/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  CULTURA  UNIVERSAL  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: FAROL

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 1598/15 -
SUED/SEED, de 30/10/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de  Campo Mourão,  em  22/06/15,  do  Colégio  Estadual  Cultura  Universal  –
Ensino  Fundamental  e  Médio,  que  solicita  a  renovação  do  reconhecimento  do
Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Cultura Universal – Ensino Fundamental e
Médio,  localizado na  Rua  Curitiba,  nº  185, Centro, do  município de  Farol,  mantido
pelo  Governo do Estado do Paraná,  foi  credenciado para  a oferta  da  Educação
Básica pela Resolução Secretarial nº 441/13, de 25/01/13, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, a partir da publicação em DOE, de 13/02/13 até 13/02/18 (fl. 114).

O  Curso  de  2º  Grau  –  Educação  Geral foi autorizado  a
funcionar  pela  Resolução  Secretarial  nº  5447/94,  de  08/11/94, reconhecido  pela
Resolução  Secretarial  nº  4374/99,  de  03/12/99 e  obteve  as  renovações  do
reconhecimento  pelas  Resoluções  Secretariais  nº  2627/05,  de  23/09/05  e  nº
5386/10, de 09/12/10, está última pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 03/12/09
até 03/12/14.

A direção da Instituição de ensino justifica à fl.  118 sobre o
atraso na solicitação da renovação do Ensino Médio:

O processo de Renovação de Reconhecimento do Ensino Médio encontra-
se em atraso devido a demora da inspeção do corpo de bombeiros o qual foi
solicitado através de ofício em 05 de maio de 2014 e devido as correções a
serem feitas após análise, as quais estamos fazendo até a data de hoje.
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Tivemos o período de férias e o período da greve que também influenciou
no atraso. Estamos nos empenhando para fazer as correções necessárias
com o  objetivo  de  concluir  corretamente  e  o  mais  rápido  possível  esse
processo.

Consta informação da direção da instituição de ensino sobre a
vistoria do Corpo de Bombeiros à fl. 124:

Após vistoria  realizada  pelo  Corpo  de  Bombeiros,  em outubro  de  2014,
informamos  que  já  foram instalados  no  refeitório  do  estabelecimento  de
ensino os seguintes equipamentos de segurança:
Luzes de emergência
Extintores
Faixas de Sinalização
Placas de sinalização
Ainda há algumas pendências a serem realizadas, as quais não foram feitas
por falta de verbas.

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries. 
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Matrizes Curriculares (fls. 125 a 127)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 142)

A direção da instituição de ensino justifica à fl. 143 a evasão de
alunos apresentada no quadro de avaliação interna:

Vimos por  meio  desta  à  presença  de  Vossa  Senhoria,  respeitosamente,
para justificar o índice de evasão do colégio em epígrafe, referente aos anos
de 2010 a 2014. Informamos como primeira causa da evasão a busca de
atividade  remunerada  (alunos  entre  16  e  19).  Os  mesmos  alegam  a
necessidade  de  trabalhar  para  comprar  roupas,  calçados,  e  outros.  As
demais  causas  constam  como  casamento  ou  gravidez  precoce,
transferência  de  moradia,  defasagem  idade/série.  Notamos  que  as
desistências são provenientes de famílias de baixa renda, a maioria desses
participam  de  programas  sociais.  Perante  a  situação  exposta,  segue
algumas  ações  que  a  escola  realizou  para  que  a  evasão  não  viesse  a
acontecer, tais como: 
-conversas com a família e alunos, falando da importância dos estudos na
vida do sujeito, 
-fazer  planos de estudos adequados às necessidades dos alunos (como
atendimentos  individuais  e  em  horário  contraturno  dentro  das  horas-
atividades  dos  professores),  pois  os  alunos  desistiam  de  estudar,
retornavam e desistiam novamente, ou faltavam de forma excessiva, até a
evasão, mesmo com a ação do Conselho Tutelar  (no caso de menores),
acionando a rede social de proteção à criança e ao adolescente.

1.4 Comissão de Verificação (fl. 128)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo
nº  120/15,  de  05/08/15,  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:

Infraestrutura  Física  e  Administrativa  da  Instituição–Com  relação  às
condições gerais dos prédios observamos que os mesmos têm uma boa
estrutura  física,  estão  bem  conservados,  possui  boa  acessibilidade,
segurança, boa iluminação e boas condições de saneamento. Biblioteca–A
Instituição de Ensino conta com uma sala específica de bom tamanho
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para  o  acervo  bibliográfico,  tanto  para  pesquisa  quanto  para  lazer,  em
quantidade  suficiente  para  o  atendimento  dos  alunos  do  Ensino
Fundamental e Médio.  Laboratório de Informática–a comunidade escolar
conta com dois laboratórios de informática onde estão os computadores do
Paraná  Digital  e  Proinfo,  em número  suficiente  para  atender  os  alunos.
Laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia,  o Colégio  possui  um
laboratório, onde os professores colocam em prática as suas aulas teóricas.
De tamanho satisfatório,  arejado,  com boa iluminação,  com bancadas e
materiais necessários para as atividades propostas pelo professor. 

Espaço para Educação Física  – A Instituição possui quadra coberta em
estado de conservação  satisfatória,  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  e rampas que dão
acesso  às  salas  de  aula,  pátio  aberto  e  coberto,  aos  laboratórios  e
biblioteca. Quanto à segurança das edificações, a Instituição apresentou um
Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros, onde atesta que a referida
Instituição de Ensino  necessita atender algumas ressalvas. Em seguida, a
direção apresenta o Ofício nº 018/15, onde apresenta os itens que foram
atendidos e conclui  que as demais pendências necessitam de recurso. A
Instituição  possui  a  Brigada  Escolar  formada  por  meio  do  Ofício  nº
059/2014, de 18/07/2014 e, apenas um professor necessita fazer o Curso
Presencial, que acontecerá em outubro de 2015, para que a escola receba o
Certificado  de  Conformidade.  Declara  que  duas  vezes  ao  ano  realiza  o
Plano de Abandono. Constatamos, também, que os técnicos da Vigilância
Sanitária realizaram vistoria em todos os ambientes e expediu a  Licença
Sanitária em 27/04/2015, na qual consta que a escola está de acordo com
as normas vigentes.  Portanto,  está  apta  a desempenhar suas atividades
escolares. 

Recursos  Materiais  e  Tecnológicos  –  A Instituição  possui  materiais  e
equipamentos suficientes e condizentes com o Projeto Político Pedagógico,
disponível  para  professores  e  alunos.  Melhorias  ou  Modificações
efetuadas no período –  Constatou-se  algumas melhorias  ocorridas nos
ambientes  escolares:  Em 2012  foram construídas  quatro  salas  de  aula;
adequações solicitadas pelo Corpo de Bombeiros, como instalação de luzes
de emergência, manutenção dos extintores, colocação de faixas e placas de
sinalização. Aumento significativo do acervo bibliográfico.

Consta à fl.  136,  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
1593/15 - CEF/SEED, é favorável à renovação do reconhecimento do Ensino Médio.
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2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio, do  Colégio  Estadual  Cultura Universal  – Ensino Fundamental e Médio, do
município de Farol.

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,  com exceção  da ausência de docentes
habilitados para  as disciplinas de  Sociologia  e  Filosofia,  em  desacordo  com  a
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Sobre a justificativa da instituição de ensino, do atraso no envio
da solicitação da renovação do reconhecimento do Ensino Médio, há que se afirmar
a desconformidade com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, tendo em vista que o
prazo limite para o envio do pedido seria de 180 dias antes de 03/12/14, portanto,
anterior à paralisação dos professores.

A instituição de ensino está vinculada ao Programa Brigadas
Escolares  -  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o  Certificado de
Conformidade.

Foram apensados ao processo às fls. 142 e 143, o quadro de
alunos do relatório de avaliação interna e a justificativa da direção da instituição de
ensino sobre o índice de evasão escolar.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do  Colégio  Estadual  Cultura Universal  – Ensino
Fundamental e Médio, do município de  Farol, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 03/12/14 até 03/12/19, 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,  com especial
atenção ao Certificado de Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e
emergências.

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)  indicar  docentes com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Filosofia e Sociologia;

c)  atender  o  contido na  Deliberação nº  03/13  –  CEE/PR,
respeitando  os  prazos  estabelecidos,  quando  da  solicitação  da  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.

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, 07 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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