
PROCESSO Nº 1148/15                                PROTOCOLO Nº 13.785.054-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 148/16           APROVADO EM 17/03/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  PRESIDENTE  KENNEDY–  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO:  PONTA GROSSA

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1776/15   –
SUED/SEED, de 20/11/15 , encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Ponta Grossa, em 25/09/15, de interesse do Colégio Estadual  Presidente
Kennedy – Ensino Fundamental, Médio e Profissional,  município de Ponta Grossa,
que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual  Presidente Kennedy– Ensino Fundamental,
Médio e Profissional,  localizado na Avenida Anita Garibaldi,  nº 150,  município de
Ponta Grossa, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado para
a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 1571/13, de  26/03/13,
pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  a  partir  da  data  da  publicação  em  DOE,  de
22/04/13 a 22/04/18 (fls. 143 e 187).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
do 2º Grau – Educação Geral pela Resolução Secretarial nº 3642/95, de 18/09/95,  e
o  reconhecimento  do  curso  pela  Resolução  Secretarial  nº  185/01,  de  24/01/01,
sendo  que  a  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio  ocorreu  pela
Resolução  Secretarial  nº  2639/05,  de  19/10/05,  e  a  última  renovação  foi  pela
Resolução Secretarial nº  2836/10, de 30/06/10, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
partir de 30/06/10 a 30/06/15 (fls. 143, 144, 147 e 183).

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:
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Vimos, pela presente, justificar o atraso concernente à entrega no processo
de solicitação de renovação do reconhecimento do Ensino Médio do Colégio
Estadual  Presidente  Kennedy,  a  qual  deu-se  pelos  seguintes  motivos:
período de greve da educação e atualização do Projeto Político-Pedagógico
e do Regimento de nossa escola.
Assim, agora estando em ordem nosso PPP e o Regimento Escolar, bem
como o andamento  pedagógico em relação ao Calendário Escolar 2015,
segue, anexo o Processo de Renovação do Reconhecimento  do Ensino
Médio (...), (fl. 166).

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 154 )
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1.3 Avaliação Interna (fls. 188 e 189 )

1.4 Comissão de Verificação (fls. 155 a 165)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
415/15,  de  09/10/15,  do  NRE  de  Ponta  Grossa,  composta  pelas  técnicas
pedagógicas: Denize Regina Safraider Glugoski e Marinete de Fátima Schwab Silva
–  licenciadas  em  Pedagogia,  Paulo  Eduardo  Ribeiro  –  licenciado  em   Música,
procedeu a verificação  in loco e emitiu laudo técnico ao pedido de renovação de
reconhecimento do Ensino Médio.
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    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 157 a 163):
                  

O Colégio conta com uma área construída de 3.074.44 m2  , possui no total
988 alunos, sendo estes distribuídos nos três turnos de funcionamento da
instituição.(...)
O Colégio possui  14 salas com aproximadamente 48 m2  ,cada qual para
acomodar aproximadamente  35 alunos.  (...).  A instituição de ensino é
constituída  por  04  blocos: sendo  01  administrativo  composto  pela
secretaria, direção, mecanografia, recepção, 01 sala para a coordenação de
curso técnico, 01 sala para equipe pedagógica e 01 sala utilizada para a
guarda  dos  livros  didáticos;  01  bloco  composto  pelo  laboratório  de
Física/Química e Biologia e por 02 laboratórios de Informática (...) mais um
banheiro de acessibilidade, 01 laboratório de informática (...) 01 bloco com
biblioteca e o auditório, 01 quadra poliesportiva  coberta (...).
A  biblioteca possui  aproximadamente  60m2  (...).O  acervo  bibliográfico  é
atualizado e suficiente  em  títulos,  volumes e exemplares  para  atender
todas  as  disciplinas  do  ensino  regular,  bem  como  toda  a  comunidade
escolar.(...)
A instituição de ensino conta com 03 Laboratórios de Informática para uso
da  comunidade  escolar  em  geral  e  01  específico  para  o  Curso
Profissionalizante.(...)
Quanto às  condições de acessibilidade,  a instituição de ensino possui
rampas  de  acesso  desde  a  entrada  do  colégio  e  02  banheiros   de
acessibilidade, sendo um masculino e um feminino, no entanto, não foram
encontradas placas em braile, piso especial ou indicadores sonoros.
(...)
Com relação ao Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, Alvará para
Funcionamento e Licença Sanitária, a diretora da instituição de ensino (...)
justifica(em anexo), explicando que no município de Ponta Grossa os três
documentos estão atrelados, portanto, na ausência de um deles os demais
não  são  emitidos  pelos  órgãos  competentes.  (...)  O  Colégio  Estadual
Presidente Kennedy realiza o Treinamento da Brigada Escolar,  conforme
datas estabelecidas em calendário escolar, no entanto, ainda não possui o
Certificado de Conformidade (...), (com grifos no original).

Consta, à fl.  173,  o Termo de Responsabilidade exarado pelo
NRE de Ponta Grossa, de 15/10/15, 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. 179 e 180)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1809/15-CEF/SEED,  é favorável à renovação de reconhecimento do Ensino Médio.

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação de reconhecimento do Ensino
Médio, do  Colégio Estadual  Presidente Kennedy – Ensino Fundamental, Médio e
Profissional, município de Ponta Grossa.
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O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que  a  instituição  de  ensino  possui  condições  de  infraestrutura  básica,  recursos
humanos devidamente habilitados, recursos materiais e  pedagógicos, atendendo à
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 

Cabe observar que a instituição de ensino não possui o laudo da
Vigilância Sanitária, entretanto apresentou a seguinte justificativa:

(...)  realizei  a  solicitação  de  Renovação  do  Reconhecimento  do  Ensino
Médio, a partir de 01/07/15, para tanto, esclarecemos que no município de
Ponta Grossa,  os documentos referentes ao Alvará de Funcionamento,  a
Licença  Sanitária  e  o  Laudo  do  Corpo  de  Bombeiros  estão  atrelados,
justificando-se  portanto,  que  na  ausência  de  um destes  documentos,  os
demais não são emitidos pelos Órgãos competentes (fl. 168).

É importante observar também que o Colégio não apresentou o
Certificado de Conformidade, mas aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa
Civil na Escola para a obtenção do referido documento. 

A direção do Colégio justificou o atraso na solicitação do pedido
de renovação do reconhecimento do Ensino Médio, expondo que o mesmo ocorreu
pelo  período  de  greve  da  educação  e  pelas  atualizações  do  Projeto  Político-
Pedagógico e do Regimento Escolar.

 
  Portanto,  em  virtude  da  ausência  do  laudo  da  Vigilância
Sanitária,  em desacordo  com as  Deliberações  deste  Conselho,  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio será concedida por  prazo inferior  a  05  (cinco)
anos.         

Foram apensados ao processo, em  24/02/16, quadro de alunos
e a vida legal do Colégio (fls. 183 a 189).

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do Colégio  Estadual   Presidente  Kennedy  –
Ensino Fundamental, Médio e Profissional, município de Ponta Grossa, mantido pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, de 30/06/15 a 30/06/18,
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  obtenção  do
laudo da Vigilância Sanitária e do  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;
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b)   atender ao contido na Deliberação nº 03/13-CEE/PR, com
especial atenção aos prazos estabelecidos, quando solicitar o 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.

                                                                  

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
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, 17 de março de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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