
PROCESSO Nº 1040/15      PROTOCOLO Nº 13.110.991-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 685/15                 APROVADO EM 08/12/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO BOM JESUS SÃO VICENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL,
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: ARAUCÁRIA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA 

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1621/15-
SUED/SEED, de 05/11/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE da Área Metropolitana Sul, em 07/03/14, do Colégio Bom Jesus São Vicente –
Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Médio,  que  solicita  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Bom Jesus São Vicente – Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio, localizado na Rua São Vicente, nº 1060, Bairro Seminário, do
município  de  Araucária,  mantido  pela  Associação Franciscana de Ensino Senhor
Bom Jesus,  foi  credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial  nº 4319/12, de  12/07/12,  pelo  prazo  de  05 (cinco)  anos,  a  partir  da
publicação em DOE, de 27/07/12 até 27/07/17.

O  Curso de 2º  Grau  Regular foi autorizado a funcionar  pela
Resolução  Secretarial  nº  209/87,  de  20/01/87,  foi  reconhecido  pela  Resolução
Secretarial  nº  4065/90,  de  28/12/90  e obteve  as renovações do reconhecimento
pelas Resoluções Secretariais nº  2733/02, de  04/07/02 e nº  4385/13, de  24/09/13,
esta última  a partir de 04/07/07, excepcionalmente até o final do ano de 2013 (fl.
155).

Pela Resolução Secretarial nº  2054/15, de  21/07/15, publicada
em  31/07/15,  a  denominação  da  instituição  de  ensino  passou  de:  Colégio  São
Vicente de Paulo - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, para:  Colégio
Bom Jesus São Vicente - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e houve
alteração  da  mantenedora  de:  Congregação  Missão  Província  do  Sul,  para:
Associação  Franciscana  de  Ensino  Senhor  Bom  Jesus,  a  partir  da  data  da
publicação no DOE (fl. 146).

MK 1 1



PROCESSO Nº 1040/15

Constam às fls.  140  e  142, as  justificativas da  instituição  de
ensino sobre o atraso no envio do processo e da ausência de Laudo do Corpo de
Bombeiros:

O Acordo Operacional entre a Associação Franciscana Senhor Bom Jesus e
a mantenedora anterior aconteceu no segundo semestre do ano passado.
Na ocasião fomos informados de que o processo de renovação do ensino
Médio estava em trâmite. Não nos informaram que havia uma cota do NRE
AM Sul a ser cumprida e o processo ficou parado porque naquela ocasião o
Colégio  não  tinha  a  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  e  nem projeto  de
prevenção contra incêndio aprovado. Nós só descobrimos a existência de
cota a ser cumprida quando consultamos o NRE AM Sul a respeito. Neste
período  não  pararam  nossos  esforços  e  iniciativas  para  aprovação  do
Projeto de Prevenção contra incêndios, como demonstram os documentos
anexos (fl. 140). (...)

Quando a  Associação Franciscana  de Ensino  Senhor Bom Jesus-AFESBJ
assumiu a mantença do Colégio São Vicente, de Araucária/PR, a partir de
01/01/2015, a Unidade tinha Licença Sanitária, expedida em julho/2014, em
nome  da  mantenedora  anterior.  Por  ocasião  da  sua  renovação  junto  à
Vigilância Sanitária do Município, foi solicitado o Certificado de Vistoria do
Corpo  de  Bombeiros,  que  a  Unidade  já  não  tinha  quando  a  AFESBJ
assumiu. A AFESBJ já tem um projeto de prevenção contra incêndio, mas
que em função de implantação de Ensino Superior na mesma Unidade, este
projeto  está  sendo revisto,  atendendo exigências próprias  ou específicas
desta oferta de ensino e de alteração que serão necessárias nos prédios em
razão dessa oferta. (…) Convém salientar que apesar dessa pendência, o
Colégio  oferece  excelente  condição  de  estrutura  física,  ambiental  e  de
pessoal para o perfeito atendimento da Comunidade Escolar. A Direção do
Colégio e da Mantenedora envidarão todos os esforços, atendendo todas as
exigências dos órgãos públicos para a regularização de qualquer pendência
legal. Salientamos ainda que a Unidade já tem Brigada de Incêndio, como
todas as demais Unidades de rede Bom Jesus,  e  que  já  acontecem os
Planos de Abandono, segundo rotina.

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries. 
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Matrizes Curriculares (fls. 09 e 154)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 141)
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1.4 Comissão de Verificação (fl. 124)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo
nº 156/15, de 03/08/15, do NRE da Área Metropolitana Sul, composta pelos técnicos
pedagógicos: Cristiane Souza de Oliveira, licenciada em Letras; Michely T. Bussatta,
licenciada  em Pedagogia  e  Rosi  Mara  Marenda,  licenciada  em Geografia,  após
análise documental e verificação in loco, manifesta parecer favorável à renovação do
reconhecimento do Ensino Médio e informa no relatório circunstanciado:

(…) 01  (um)  laboratório  de  química  e  física  devidamente  equipados,  02
laboratórios de informática; (…) 01 (uma) biblioteca com acervo suficiente
para  o  atendimento  dos  alunos,  (…)  No  térreo  há  01  (um)  banheiro
adaptado para cadeirantes (…). Em relação aos equipamentos e materiais
disponíveis para a realização de atividades pedagógicas constatamos que a
instituição  de  ensino  dispõe  de  computadores  (…)  jogos  educativos,
materiais esportivos, materiais de laboratório (…). A Instituição apresentou o
laudo da vigilância sanitária expedido pela Secretaria Municipal de Araucária
com  vencimento  em  03/07/2015.  Em  relação  ao  laudo  do  corpo  de
bombeiros  a  Instituição  apresentou  uma  justificativa  pela  ausência  do
mesmo e o comprovante do pagamento da taxa de vistoria do corpo de
bombeiros que segue anexo (…). A documentação escolar encontra-se em
ordem quanto a sua regularidade e autenticidade (…). 

Consta à fl.  130,  o  Termo de Responsabilidade  emitido pela
Chefia do NRE da Área Metropolitana Sul,  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
938/15-CEF/SEED, é favorável à renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio, do Colégio Bom Jesus São Vicente – Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Médio, do município de Araucária.

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  pedagógicos  e materiais condizentes
com a proposta pedagógica, com exceção da ausência de docente habilitado para a
disciplina de  Física e da ausência do Laudo do Corpo de Bombeiros,  estando  em
desacordo o a Deliberação nº 03/13–CEE/PR.
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O prazo de vigência da Licença da Vigilância Sanitária expirou
em 03/07/15 com o processo em trâmite.

Em virtude da situação apontada pela Comissão de Verificação
com relação  à ausência do  Laudo do Corpo de Bombeiros, em desacordo com as
Deliberações deste CEE, a renovação do reconhecimento do curso será concedida
por prazo inferior a 05 (cinco) anos.

Foi apensado  ao  processo  a  cópia  da  Matriz  Curricular  do
Ensino Médio (fl. 154).

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio  Bom Jesus São Vicente - Educação
Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do  município  de  Araucária,  mantido  pela
Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, pelo prazo de 03 (três) anos,
a partir  do início do ano de 2014 até o final  do ano de 2016,  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  à  Licença  da  Vigilância  Sanitária  e  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;

b) indicar docente com habilitação específica para a disciplina
de Física;

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

É o Parecer.

Sandra Teresinha da Silva
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.

Shirley Augusta Piccioni
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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