
PROCESSO N° 1017/15                                              PROTOCOLO N° 13.179.282-4

PARECER CEE/CEMEP  Nº 678/15                             APROVADO EM 08/12/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL PRINCESA ISABEL – ENSINO MÉDIO

MUNICÍPIO: ARARUNA

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  1586/15 –
SUED/SEED, de  29/10/15,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE  de  Campo Mourão, em  05/05/14, de interesse do Colégio  Estadual  Princesa
Isabel –  Ensino  Médio,  município  de  Araruna,  que  solicita  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio  Estadual  Princesa Isabel – Ensino Médio, localizado
na  Rua  Rocha Pombo, nº  371,  Centro,  do  município de  Araruna,  é  mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná.  Foi credenciado para a oferta da Educação Básica
pela Resolução Secretarial nº 2969/15, de 23/09/15, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
partir da data da publicação em DOE, de 06/10/15 até 06/10/20 (fl. 202).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº  3331/97, de  01/10/97,  foi reconhecido pela Resolução Secretarial nº
4129/99, de  10/11/99,  e a última renovação do reconhecimento foi concedida pela
Resolução Secretarial  nº  1459/09, de  27/04/09,  pelo prazo de  05 (cinco) anos, a
partir do início do ano de 2009 até o final do ano de 2013 (fl. 171).

A  direção  da  instituição  de  ensino  apresentou  a justificativa
informando  o  motivo  do  atraso  no  pedido da  renovação  do  reconhecimento  do
referido curso:
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(…) 

Justificamos que  o atraso  no  envio  do Processo  de  Reconhecimento  do
Curso  de  Ensino  Médio  deste  Estabelecimento  de  Ensino,  foi  devido  a
demora nas adequações exigidas pelo Corpo de Bombeiros, uma vez que
nem todas as mudanças foram possíveis de realizar, ficando muito tempo
pendente a construção da  Central Hidrante, uma vez que não estávamos
recebendo verbas do Estado para tal e o corpo de Bombeiros não liberava
laudo. Somente depois de entrarem em acordo é que foi liberado o envio do
Processo de Reconhecimento do Ensino Médio (fl. 209).

Em relação ao RVE – Relatório de Vistoria em Estabelecimento,
emitido pelo Corpo de Bombeiros, constantes no protocolado às fls. 189 e 191, a
direção da instituição de ensino informa:

(…)

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria Relatório de Vistoria
em Estabelecimento, emitido pelo Serviço de Prevenção Contra Incêndio e
Pânico do Corpo de Bombeiros Militar  do Estado do Paraná,  quando da
realização  de  vistoria  em data  de 25/08/2015,  neste  Estabelecimento  de
Ensino, e que por não estar de acordo com as normas de segurança faz-se
necessário apresentação do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Projeto (PSCIP) de competência da realização da Engenharia do Setor de
Obras On-line … conforme atendimento telefônico mantido nesta data de
27/08/2015, pois trata-se de uma obra de grande valor financeiro que foge à
nossa atuação como gestor do Colégio (fl. 190).

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries.
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Matriz Curricular (fls. 194 a 196)
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1.3  Avaliação Interna (fl. 211)

Em relação à evasão e as ações que a instituição de ensino tem
feito para combatê-la, a direção apresentou justificativas:

(…)

Os alunos evadidos correspondem a situações várias e as mais diversas
causas  da  evasão  escolar  ou  infrequência.  No  entanto,  levando-se  em
consideração os fatores determinantes da ocorrência pode-se relacioná-la
por  vezes  do  Aluno,  o  qual  pode  ter  se  apresentado  desinteressado,
indisciplinado,  com  problema  de  saúde,  gravidez,  etc,  ou  mesmo  aos
Pais/responsáveis, pelo não cumprimento do pátrio poder, desinteresse em
relação ao destino dos filhos, etc, ou ainda pode ter sido em decorrência a
questões relacionadas a trabalho com incompatibilidade de horário para os
estudos,  etc.  Estas  causas,  como  já  afirmado,  são  concorrentes  e  não
exclusivas, ou seja, a evasão escolar se verifica em razão da somatória de
vários fatores e não necessariamente de um especificamente (fl. 212).

(…)

Aos alunos com matrícula ativa, que não obtiveram a progressão de série
devido à evasão, foram seguidas as orientações conforme normatiza a Lei
nº 8.069/1990 – estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº 9394/96 –
Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  os  quais  garantem  à
criança e ao adolescente o acesso e permanência na escola. A todos os
alunos evadidos ocorreram intervenções da escola, de acordo com a sua
atribuição frente a Constituição e ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
Tal  trabalho atuou dentro  dos limites de nossa competência  e atribuição,
utilizando todos o recursos disponíveis à escola, como intervenção direta à
FAMÍLIA  e  CONSELHO  TUTELAR,  seguido  de  encaminhamento  ao
MISTÉRIO PÚBLICO e PODER JUDICIÁRIO (fl. 212).
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1.4 Comissão de Verificação 

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
111/14,  de  09/06/14, do  NRE  de  Campo  Mourão,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos:  Lucia Tomaz de Souza Santos, licenciada em  Ciências/Matemática;
Maria Cristina de Almeida Covessi,  licenciada em Letras e Maria Cristina de Lima
Polizer,  licenciada em  Ciências, após verificação  in loco, emitiu laudo técnico  com
parecer favorável ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio (fls.
177 e 184).

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 178 a 183 e 197):

(…)

O prédio  é de propriedade do Estado … encontra-se conservado, possui
acessibilidade, segurança, boa iluminação e condições de saneamento …
funciona em dualidade com a Escola Municipal Mario M. de Mello Filho –
EIEF  … todas  as  salas  de  aula  apresentam condições  de  conservação,
limpeza  e  organização.  (…)  Constatou-se  várias  melhorias  ocorridas  no
ambiente  escolar,  entre  elas:  reforma  no  prédio,  aquisições  de
equipamentos,  mobiliários,  materiais  e  recursos  pedagógicos,  além  da
qualificação dos profissionais. (…) Possui laboratório de Biologia, Física e
Química. (…) Laboratório de Informática, com equipamentos do PR Digital e
PROINFO. (…) Biblioteca com acervo bibliográfico suficiente para atender a
demanda.  (…)  Quadra  poliesportiva  coberta.  (…)  Aderiu  ao  Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola  … os  brigadistas  deverão
concluir a capacitação, tanto presencial como EaD, no segundo semestre de
2015.  (…)  Apresentou  a Licença  Sanitária  atualizada,  expedida  pelo
Departamento de Vigilância Sanitária, em 09/06/2015. (…) O corpo docente
possui habilitação de acordo com as disciplinas indicadas, com exceção dos
docentes de Física e de Sociologia: o de Física é licenciado em Matemática
e o de Sociologia é licenciado em Geografia.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Campo  Mourão,  em  30/06/14,  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 (fl. 185).

 1.5 Parecer Técnico CEF/SEED 

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  1656/15-CEF/SEED,  de  27/10/15, é  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio (fls. 205 e 206).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio, do Colégio Estadual Princesa Isabel – Ensino Médio, município de Araruna.
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O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que a instituição de ensino apresenta condições básicas de infraestrutura, materiais
pedagógicos e tecnológicos condizentes com a proposta pedagógica. Entretanto, os
professores  das  disciplinas  de  Física  e  Sociologia não  possuem  a  respectiva
habilitação, contrariando o estabelecido no inciso III, do artigo 47, da Deliberação nº
03/13-CEE/PR.

Cabe  observar que a instituição de ensino aderiu ao Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  com  a  previsão  de  conclusão  da
capacitação presencial e EaD para o segundo semestre de 2015.

Constata-se  que  a instituição  de  ensino  não  cumpriu  o
estabelecido no artigo 48 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, com relação ao prazo de
protocolo do pedido da renovação do reconhecimento do curso.

Foram apensados ao  processo  justificativa  da  direção
informando o motivo do atraso do pedido da renovação do reconhecimento do curso,
quadro de alunos do relatório da Avaliação Interna,  cópia da  Licença Sanitária e a
Vida Legal do Estabelecimento de Ensino - VLE (fls. 209 a 214).

II -  VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do Ensino Médio,  do Colégio  Estadual  Princesa Isabel –  Ensino
Médio,  município  de  Araruna,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do Paraná,  pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início do ano de 2014 até  o final do ano de
2018, de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir as condições de segurança para
o  funcionamento  da  instituição  de  ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades
escolares, com especial atenção ao Certificado de Conformidade. 

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,
principalmente  aos  prazos  estabelecidos,  quando  da  solicitação  do  pedido  de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

c)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Física e Sociologia.
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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.

                                                                                              
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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