
PROCESSO Nº 03/16                           PROTOCOLO Nº 13.683.799-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 145/16     APROVADO EM 17/03/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO FATECIE PREMIUM – ENSINO  MÉDIO 

MUNICÍPIO:  PARANAVAÍ

ASSUNTO:  Pedido de  reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS 

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1942/15   –
SUED/SEED, de 09/12/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Paranavaí, em 10/07/15, de interesse do Colégio Fatecie Premium – Ensino
Médio, município de  Paranavaí, que solicita de reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Fatecie Premium – Ensino Médio,  localizado na Rua
Cândido Berthier Fortes, nº 2177, Jardim Campo Grande, município de   Paranavaí,
é mantido pelo Centro de Ensino do Noroeste do Paraná Ltda-ME. Foi credenciado
para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº  01/15,  de
08/01/15,  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  a  partir  de  12/01/15  a  12/01/20,
e  obteve  autorização  para  o  funcionamento  do  Ensino  Médio  pela  mesma
Resolução Secretarial, pelo prazo de 01 (um) ano, com implantação simultânea,  de
12/01/15 a 12/01/16 (fl.  131).

                          A Resolução Secretarial nº 3824/15, de 27/11/15, alterou o endereço
da instituição de ensino de Rua Getúlio Vargas, nº 333, para Rua Cândido Berthier
Fortes, nº 2177, do mesmo município, a partir  do segundo semestre de 2015 (fl.
157).

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 
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Matriz Curricular (fl. 137)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 154)

Quanto à avaliação interna, a direção do Colégio apresentou a
seguinte justificativa:

A solicitação de implantação foi de forma simultânea, porém, a instituição,
neste ano de 2015, está ofertando somente a 1ª série do Ensino Médio,
visto que não houve demanda para formar turma de 2ª e 3ª séries do Ensino
Médio.  Portanto, não foi possível  apresentar o relatório de avaliação, por
termos iniciado o Ensino Médio apenas com a 1ª série e o ano letivo ainda
não  findou.  A instituição  efetuou  matrículas  de  35  alunos  e  emitiu  uma
transferência  na  1ª  série  do  Ensino  Médio  desde  o  início  do  ano  letivo
(fl.154).

1.4 Comissão de Verificação (fls. 138 a 149)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
122/15, de 20/07/15, do NRE de Paranavaí, composta pelas técnicas pedagógicas: 
Eliza  Helena  Bateloqui  –  licenciada  em  Geografia,  Dione  Aparecida  de  Souza
Durães – licenciada em Ciências/Biologia/Matemática e Heloiza Helen da Silva –
licenciada em Ciências, procedeu a verificação  in loco e emitiu laudo técnico com
parecer favorável ao pedido de reconhecimento do Ensino Médio.

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 139 a 147):

A mantenedora justifica a mudança de endereço, pois neste novo prédio já
funciona o curso de Graduação em Engenharia Civil  no período noturno,
portanto as salas de aula, biblioteca e laboratório são melhores equipados.
(...)
O  prédio  é  localizado  em  área  urbana,  lote  com  5.145,00m2 de  área
construída e 3.665,27 m2  de área livre, este é alugado  para a Fatecie –
Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná, pelo prazo de 15
anos de 01/09/2013 a 30/08/2028, a qual firmou contrato  de sublocação
com a mantenedora  da instituição por 05 anos renovável por mais 05 anos,
dispondo dos espaços  para funcionamento do colégio no período da manhã
e da tarde, tendo em vista que a faculdade ocupa o espaço somente no
período da noite. Todos os espaços serão compartilhados.
Quanto  à  estrutura  física,  a  instituição  é  bem  localizada,  apresenta
segurança,  as  condições  de  higiene  são  boas  e  o  prédio  está  em bom
estado  de  conservação,  possui  espaços  totalmente  reformados  e  outros
recém construídos. (...)
(...)  O  novo  prédio  é  recém  reformado  e  alguns  ambientes  recém
construído,  possui  laboratório  de  Física  e  Química,  amplo  e  totalmente
equipado,  visto  que  o  mesmo  é  utilizado  pelo  curso  de  graduação  em
Engenharia Civil no período noturno.(...)
Certificado  de  Vistoria  em  Estabelecimento  do  Corpo  de  Bombeiros  nº
3.1.02.15.0000873015-65  expedido  em  16/07/2015,  com  validade  em
15/07/2016, o qual não consta ressalvas.
Alvará de Licença Sanitária nº 3278-2014 expedido em 19/09/2014 e válido
por 01 ano, não consta nenhuma observação.
A instituição de ensino tem Alvará de Licença CMC nº 169109542, expedido
pela Prefeitura Municipal, válido até 19/09/2015.
(...)
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Laboratórios
Laboratório de Ciências (Física, Química e Biologia) a instituição possui um
amplo laboratório, são duas salas interligadas entre si por um almoxarifado
com armários de vidrarias e reagentes. Os laboratórios de Física e Química
são completos  no que se refere a materiais e equipamentos, pois estes
também são utilizados para o curso de graduação que funciona no mesmo
prédio no período noturno. (...)
Laboratório de Informática
A instituição não possui uma sala própria para o laboratório de informática.
Possuem um Laboratório  Móvel  de  informática,  este  possui  um armário
móvel com capacidade para quarenta notebooks.
Todos os ambientes pedagógicos possuem rede Wi-fi para que os alunos
possam fazer uso.
Biblioteca
Funciona  em  uma  sala  ampla,  com  242,03m2  ,  a  Biblioteca  oferece  à
comunidade escolar o suporte informacional necessário ao desenvolvimento
do curso. O acervo bibliográfico está disposto em prateleiras de fácil acesso
aos alunos, também há disponíveis revistas, periódicos, 08 computadores
com acesso a internet (...)
Espaço para a Educação Física
Para  práticas  esportivas  é  utilizado  o  ginásio  de  esporte  da  Associação
Atlética Banco do Brasil – AABB, a mantenedora já firmou contrato com a
associação, este fica localizado próximo ao Colégio. Além deste espaço, no
colégio, possui uma quadra aberta com arquibancada.
Acessibilidade
A instituição mantém as dependências físicas adequadas com eliminação de
barreiras  arquitetônicas  que  possam  inibir  a  circulação  de  pessoas
portadoras  de  deficiências  físicas;  atende  as  normas  vigentes  para
acessibilidade:
Possui bebedouros e sanitários adaptados; corrimão; rampas que facilitam a
circulação de cadeiras de rodas; adaptação de portas; placas em Braile e
piso tátil.
(...)
A instituição de ensino anexou a documentação necessária  (  diplomas e
contrato de prestação de serviço) de profissionais capacitados e habilitados
para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, todos possuem a formação
específica na disciplina.                  

Consta,  à  fl.150,  o  Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE de Paranavaí, de 30/07/15, 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 (fls. 160 e 161)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2019/15-CEF/SEED,  é favorável ao reconhecimento do Ensino Médio.

2.   Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio  do
Colégio Fatecie Premium – Ensino Médio, município de  Paranavaí.
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O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta

que a instituição de ensino possui condições de infraestrutura,  recursos humanos
devidamente  habilitados;  recursos  materiais  e  pedagógicos,  atendendo  à
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 

     Com  relação  à  quadra  poliesportiva,  a  instituição  de  ensino
justificou  da  seguinte  forma:  “(...)  adequações  estão  sendo  feitas  na  quadra
poliesportiva,  para que as práticas da disciplina de Educação Física possam ser
realizadas no próprio Colégio” (fl. 154).

                
       Cabe observar que o laudo da Vigilância Sanitária e o Alvará de

licença expedido pela Prefeitura Municipal de Paranavaí expiraram os prazos em
19/09/15, com o processo em trâmite.

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao  reconhecimento  do
Ensino  Médio,  do  Colégio  Fatecie  Premium  –  Ensino  Médio,  município  de
Paranavaí, mantido pelo Centro de Ensino do Noroeste do Paraná Ltda-ME, desde
12/01/15 e por mais 05 (cinco) anos contados a partir de 12/01/16   até    12/01/21,
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, com destaque para a renovação do
laudo  da  Vigilância  Sanitária  e  do  Alvará  de  licença  expedido  pela  Prefeitura
Municipal de Paranavaí. Sanar também, com urgência, as adequações na quadra
poliesportiva para o pleno desenvolvimento do curso.

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 solicitar 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 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
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DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível  Médio
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

     Curitiba, 17 de março  de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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