
PROCESSO N° 813/15                                                PROTOCOLO N° 12.076.651-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 666/15                             APROVADO EM 08/12/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  MARISTA DE  LONDRINA –  EDUCAÇÃO  INFANTIL,
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: LONDRINA

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  1260/15 –
SUED/SEED, de  27/08/15,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE  de  Londrina,  em  30/07/13,  de  interesse  do  Colégio  Marista  de  Londrina –
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, município de Londrina, que solicita
a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Marista  de  Londrina  –  Educação  Infantil,  Ensino
Fundamental e Médio,  localizado na Avenida Maringá, nº  78,  Jardim Bancários,  do
município de Londrina, é mantido pela Associação Brasileira de Educação e Cultura -
ABEC.  Foi  credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial nº 1932/15, de 08/07/15, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir da data da
publicação em DOE, de 16/07/15 até 16/07/25 (fl. 222).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  6197/84,  de  03/08/84,  reconhecido pela  Resolução  Secretarial  nº
4122/85, de  26/08/85,  e a última renovação do reconhecimento foi concedida pela
Resolução Secretarial  nº  4154/08,  de  11/09/08,  pelo prazo de  05 (cinco) anos,  a
partir do início do ano de 2008 até o final do ano de 2012 (fl. 09).

A  direção  da  instituição  de  ensino  apresentou  a justificativa
informando  o  motivo  do  atraso  do  pedido da  renovação  do  reconhecimento  do
referido curso:
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(…) 

Através do presente… vimos nos dirigir… para justificar o atraso na entrega
de documentação – renovação do Reconhecimento do Ensino Fundamental
e Médio do Colégio Marista de Londrina. Reconhecemos nossa falta, porém
gostaríamos  de  esclarecer  alguns  aspectos  dessa  questão.  Desde  o
segundo semestre  de 2012 diferentes  setores do Colégio  têm procurado
orientações no Núcleo para a concretização desse Processo. Dessa forma,
a primeira versão do Projeto Político Pedagógico foi encaminhada ainda em
2012,  porém o  mesmo precisou  de  melhorias  e  maior  detalhamento  em
alguns aspectos. Nova versão foi encaminhada em julho e está em posse do
Núcleo para análise. O Regimento Escolar foi protocolado em três de abril
de 2012 e estamos aguardando o parecer da Equipe de Estrutura. Ambos os
documentos  estavam  de  fato  bastante  desatualizados,  razão  pela  qual
demandou  mais  tempo  e  orientação  do  NRE,  que  sempre  nos  atendeu
prontamente. É do conhecimento de V. Sª e da comunidade londrinense que
o Colégio Marista nunca se negou a cumprir a lei,  bem como sempre se
preocupou em manter seriedade, transparência em suas ações, o que  lhe
conferiu idoneidade. Para o fechamento deste Processo de Renovação do
Reconhecimento encaminhamos neste momento a documentação pendente,
parte deste todo (fl. 03).

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries.
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Matriz Curricular (fl. 48)
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1.3  Avaliação Interna (fl. 225)

1.4 Comissão de Verificação 

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
259/14,  de  15/08/14, do NRE  de  Londrina, composta pelos técnicos pedagógicos:
Vera Lúcia Burque, licenciada em  Pedagogia;  Renata Solange Sandrini, licenciada
em Pedagogia, Samuel Gonçalves da Silva, licenciado em Física/Pedagogia e Karine
Olinda  Fonseca,  licenciada  em Educação  Física, após  verificação  in  loco,  emitiu
laudo técnico com parecer favorável ao pedido de renovação do reconhecimento do
Ensino Médio (fls. 191 e 199).

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 192 a 198):

(…)

A biblioteca possui um espaço amplo, com acervo bibliográfico diversificado.
(…) Laboratórios de Informática,  Biologia,  Física e Química,  devidamente
equipados.  (…) Ginásio  poliesportivo  e  amplos  espaços externos  para  a
prática  desportiva  e  recreação  …  03  quadras  descobertas.  (…)  Possui
rampas de acesso e elevador. (…) Apresentou o Certificado de Vistoria do
Corpo  de  Bombeiros  com  validade  até  26/02/16 …  a  Licença  Sanitária
vigente até 26/08/16. (…) O corpo docente possui habilitação de acordo com
as disciplinas indicadas.

1.5 Informação Técnica CEF/SEED 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pela Informação
Técnica,  de  25/08/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  pedido  de  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio (fls. 218 e 219).
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2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio, do Colégio Marista de Londrina – Educação Infantil,  Ensino Fundamental e
Médio, município de Londrina.

Cabe  observar  que  a  matéria  foi  protocolada  sob  a  égide  da
Deliberação nº 02/10 – CEE/PR, porém o NRE de Londrina designou uma Comissão
de Verificação e realizou a visita in loco, a qual averiguou todas as condições físicas,
materiais,  humanas  e  pedagógicas  com base  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR.
Portanto a renovação do reconhecimento do Ensino Médio será concedida de acordo
com esta Deliberação.

O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que a instituição de ensino apresenta condições básicas de infraestrutura, recursos
humanos  devidamente  habilitados,  materiais  pedagógicos  e  tecnológicos
condizentes com a proposta pedagógica, estando em conformidade com o artigo 47,
da Deliberação nº 03/13-CEE/PR. 

Foram apensados ao  processo  a  Resolução  Secretarial  nº
1932/15, de 08/07/15, que trata do credenciamento da instituição de ensino para a
oferta  da  Educação  Básica,  o  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros
atualizado,  a  Licença  Sanitária  atualizada,  o  quadro  de  alunos  do  relatório  da
Avaliação Interna  e a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino - VLE (fls.  222 a
231).

II -  VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Marista  de  Londrina  –  Educação
Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Londrina,  mantido  pela
Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
a partir  do início  do ano de 2013 até  o final  do ano de 2017,  de acordo com a
Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

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 da renovação do reconhecimento do Ensino Médio;
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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, 08 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente CEE
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