
PROCESSO Nº 907/15             PROTOCOLO Nº 13.431.855-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 668/15       APROVADO EM 08/12/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  PROFESSOR  GUIDO  STRAUBE   –
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº  1425/15  -
SUED/SEED, de 08/10/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de  Curitiba, em  02/12/14,  de interesse  do Colégio  Estadual  Professor Guido
Straube – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de Curitiba, que
solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Professor  Guido  Straube  –  Ensino
Fundamental,  Médio  e  Profissional,  localizado  na  Rua  Jacarezinho,  nº  1680, do
município  de  Curitiba,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná, obteve  a
renovação do credenciamento para ofertar a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, pela Resolução Secretarial nº 2966/15, de 23/09/15, pelo prazo de dez anos,
a partir de 01/01/15 a 31/12/24, de acordo com o Art. 23, da Deliberação nº 03/13 –
CEE/PR. 

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar,  pela  Resolução
Secretarial  nº 1943/89,  de  14/06/89,  obteve  o  reconhecimento  do  curso, pela
Resolução Secretarial  nº  616/94,  de  02/02/94  e  a  última  renovação  do
reconhecimento, pela Resolução Secretarial nº 4768/08, de 17/10/08, pelo prazo de
05 anos, a partir de 17/10/08 a 17/10/13.
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A Direção justificou que o atraso em encaminhar o processo de
renovação de reconhecimento do Ensino Médio “...  se deu ao atraso da aprovação
do PPC e do PPP, ambos documentos já incorporados nesse protocolado” (fl.102).

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 séries

Matriz Curricular 
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1.3 Relatório de Avaliação Interna do Curso

Justificativa da direção relativa à evasão escolar:

(…) Declaramos para os devidos fins que este Estabelecimento de Ensino
atende  alunos  oriundos  de  localidades  distantes  de  Curitiba  e  região
metropolitana,  são  alunos  de  classe  média  baixa,  que  no  momento  de
efetivarem suas matrículas não obtiveram êxito próximos de sua localidade...
e no decorrer do ano letivo conseguem a referida vaga... outra situação... são
os alunos  que  começam a trabalhar  e  precisam mudar de turno...  assim,
solicitam a transferência... outro item da grande evasão... o Ensino Médio é
ofertado apenas no período da manhã e com o decorrer da idade os alunos
arrumam emprego e se evadem... alunas gestantes e os alunos que a própria
família tiram da escola para dar suporte aos irmãos menores... (…) A Direção
junto à equipe pedagógica fazem um trabalho de conscientização com os
alunos e acionam o Conselho Tutelar... porém, sem muito retorno da família e
do Conselho Tutelar. (fl. 103)

1.4 Comissão de Verificação 

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
318/15, de  14/08/15,  do NRE de Curitiba, composta pelos técnicos pedagógicos:
Andrea Cristina Rissato, licenciada em Letras, Josiane Cava Guimarães, licenciada
em Ciências,  e  Marilene  Gauza,  licenciada  em Pedagogia,  emitiu  laudo  técnico
favorável ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio e informou:

A instituição  possui  laboratório  de  Informática  com recursos  materiais  e
tecnológicos.  (…)  Biblioteca  com  materiais  e  equipamentos.  (…)  possui
laboratório de Química,  Física e Biologia...equipado. (…) quadra coberta...
acesso  às  pessoas  com  necessidades  especiais,  apenas  na  entrada  da
instituição.  (…)  Corpo  docente  habilitado.  (…)  Está  inserida  no  Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil  na Escola.  (…) A Certidão da Vigilância
Sanitária está vencida e a instituição apresentou o ofício nº 59/15 solicitando
vistoria. 
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Consta à fl. 94, o Termo de Responsabilidade exarado pelo NRE
de  Curitiba,  em  10/09/15,  que  ratifica  as  informações  contidas  no  relatório
circunstanciado 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 CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1372/15, de 23/09/15, manifesta-se favoravelmente à renovação do reconhecimento
do Ensino Médio.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio, do Colégio Estadual Professor Guido Straube – Ensino Fundamental, Médio
e Profissional, do município de Curitiba.

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação constata-se que a instituição de ensino
apresenta recursos humanos habilitados e recursos pedagógicos que atendem  à
Proposta Pedagógica do Curso, em cumprimento à Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

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

Pela ausência do Laudo da Vigilância Sanitária, em desacordo
ao estabelecido na Deliberação nº 03/13 - CEE/PR, a renovação do reconhecimento
do curso será concedida por prazo inferior a 05 anos.

Foram  apensados  ao  processo,  em  26/11/15,  justificativa  da
evasão escolar e relatório de avaliação interna do curso, atualizado.

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual  Professor Guido Straube  –
Ensino Fundamental, Médio  e Profissional, do município de  Curitiba, mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, a partir  de 17/10/13 até o final do ano de 2017, de
acordo com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.
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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)  atender  ao  contido  na  Deliberação nº  03/13  –  CEE/PR,
respeitando o devido cumprimento das normas e prazos estabelecidos quando da
nova solicitação de renovação do reconhecimento do curso.

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,  com destaque  para  o  Laudo  da
Vigilância Sanitária e para a obtenção do Certificado de Conformidade do Corpo de
Bombeiros.

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.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
    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, 08 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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