
PROCESSO Nº 831/15                                PROTOCOLO Nº 13.646.927-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 720/15           APROVADO EM 10/12/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO BOM JESUS  – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  PALMAS

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1286/15    –
SUED/SEED, de 03/09/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Pato Branco, em 11/06/15, de interesse do Colégio Bom Jesus – Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Médio, município de Palmas, que solicita a renovação
do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Bom Jesus – Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Médio,   localizado na  Rua Barão do Rio Branco, nº 820, Centro,  município de
Palmas, é mantido pela Associação Senhor Bom Jesus da Coluna. Foi credenciado
para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº  3725/11,  de
25/08/11, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de
10/10/11 a 10/10/16 (fl. 222).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
do 2º Grau – Educação Geral – Preparação Universal pela Resolução Secretarial nº
253/92, de 21/01/92, e o reconhecimento do curso pela Resolução Secretarial  nº
1872/93,  de  08/04/93,  e  as  renovações  foram pelas  Resoluções  Secretariais  nº
2529/02, de 18/06/02; nº 3450/07, de 06/08/07; nº 3450/07, de 06/08/07, e a última
renovação do reconhecimento do Ensino Médio foi pela Resolução Secretarial  nº
3825/14, de 29/07/14, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir de 18/06/12 a 18/06/15
(fls. 225, 237, 250 e 253,  225).

A Resolução Secretarial  nº 6067/12, de 04/10/12, autorizou, a
pedido,  a  mudança  da  Entidade  Mantenedora  do  Colégio  em pauta  de:  Centro
Pastoral Educacional e Assistencial Dom Carlos – CPEA, para: Associação Senhor
Bom Jesus da Coluna – ASBJC, a partir de 14/11/11 (fl. 223).
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Com  relação  ao  não  atendimento  ao  prazo  estabelecido  no

artigo  48  da  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,  a  direção  da  instituição  de  ensino
apresentou justificativa nos seguintes termos:

A direção do Colégio Bom Jesus vem por meio deste justificar o atraso do
encaminhamento  da  solicitação  do  Processo  de  Renovação  do  Ensino
Médio  que  deveria  ter  sido  protocolado  em  janeiro/2015,  vindo  a  ser
efetivado  em junho  de  2015.  Tal  fato  ocorreu  devido  à  instituição  estar
passando  por  uma  reestruturação  de  pessoal  administrativo  onde  foi
efetivada em 2014 troca de direção e 2015 a troca de secretário, sendo que
neste processo de transição algumas informações não foram repassadas
referente  a  vida  útil  da  escola.  Ao  se  inteirar  do  processo  realizamos  a
regularização o mais breve possível.(...), (fl. 248).

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 221)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 249)

1.4 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
148/15,  de  04/08/15,  do  NRE  de  Pato  Branco,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos: José  Francisco   Grezzana  –  licenciado  em  Educação  Física,
Mariângela Betinelli de Oliveira Viana e Elaine Lazaroto – licenciadas em Pedagogia,
procedeu  a  verificação  in  loco e  emitiu  laudo  técnico  com parecer  favorável  ao
pedido de renovação de reconhecimento do Ensino Médio (fls. 198 a 213 ).

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 201 a 210):

 
(...)
Acessibilidade:

A Instituição de Ensino possui alguns corrimões e rampa de acesso, inclusive
com cobertura. O Colégio é modelo na região, pois apresenta inclusive um
elevador para os alunos que possuem necessidades especiais.

DOCUMENTO NÚMERO DATA VALIDADE

Certificado  de
Conformidade  ou
Certificado  de  Vistoria
do  Corpo  de
Bombeiros 

3.1.01.15.00008
24008-67

18/05/2015 07/05/2016

Licença Sanitária 385/2015 09/06/2015 09/06/2016

Alvará  para
funcionamento

464 11/11/2014 ----------------

                                    (...)
                                      Laboratório de Física, Química e Biologia

A instituição de ensino possui um amplo laboratório com 04 mesas grandes, 
(...), reagentes e outros equipamentos disponíveis no referido espaço  (com

grifo no original).
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L  aboratório de Informática  

O  laboratório  está  muito  bem  organizado  e  equipado  com  16  CPUs
completas,  com telas  LCD,  teclados  e  mouses.  Possui  rack  com Hubs e
Switch que interconectam os equipamentos, um servidor e ainda um terminal
de controle para as câmeras de segurança que monitoram toda a Instituição
de Ensino.
(...)

Os dados contidos no Relatório de Avaliação Interna da Instituição de Ensino
quanto  aos  espaços  escolares,  equipamentos,  materiais  didáticos  e
pedagógicos, assim como os tecnológicos, condizem com o constatado pela
Comissão de Verificação   in loco, ou seja, atendem satisfatoriamente todos
os requisitos para o pleno atendimento da demanda de alunos (com grifo no
original).
(...)

Consta  à  fl.  213  o  Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE de Pato Branco, de 17/08/15, que ratifica as informações contidas no relatório
circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  comprometendo-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
1244/15-CEF/SEED,  é favorável à renovação de reconhecimento do Ensino Médio
(fls. 242 a 243).

2.   Mérito

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

   
O processo  foi  encaminhado  à  Assessoria  Jurídica  deste

Conselho para  manifestação sobre  as  Certidões Positivas  constantes  nos autos,
sendo  exarada  a  seguinte  informação:  “constatamos  que  não  há  óbice  na
continuidade da análise do pleito, considerando a sua natureza” (fl. 247).

O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que  a  instituição  de  ensino  possui  infraestrutura  adequada, recursos  materiais,
pedagógicos e tecnológicos condizentes com a proposta pedagógica, atendendo à
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

       
Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores

comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção dos
docentes  que  atuam  nas  disciplinas  de   Física  (licenciado  em  Matemática)  e
Sociologia (licenciada em História), contrariando o estabelecido no inciso III, artigo
47 da Deliberação nº 03/13- CEE/PR.
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       Portanto,  a  instituição  de  ensino,  em  suas  atuais  condições,
atende  aos  requisitos  legais  previstos  nas  Deliberações  deste  Conselho  para  o
prosseguimento  da  oferta  do  Ensino  Médio,  devendo,  quando  do  pedido  de
renovação do curso, apresentar professores habilitados para as disciplinas indicadas
no Mérito deste Parecer.
       

Foram  apensados  ao  processo,  em   01/12/15,  justificativa
quanto  ao  atraso  na  solicitação  do  pedido  de  renovação  do  reconhecimento  do
Ensino Médio,  quadro  de alunos e as  Resoluções Secretariais  de  autorização e
reconhecimento do curso (fls.  248 a 255).

II -   VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do   Colégio  Bom  Jesus –  Educação  Infantil,
Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Palmas,  mantido  pela  Associação
Senhor Bom Jesus da Coluna, pelo prazo de 05 (cinco) anos,  a partir  de   18/06/15
a  18/06/20, de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

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.

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

c)   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 de renovação de reconhecimento do Ensino Médio;

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

É o Parecer.
 
                                                                  

Paulo Afonso Schmidt
Relator
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DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível  Médio
aprova o voto do Relator, por unanimidade.

                Curitiba, 10 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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