
PROCESSO Nº 1206/15                                PROTOCOLO Nº 13.577.975-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 154/16           APROVADO EM 17/03/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO SANTO ANTÔNIO – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  SANTA HELENA

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 1836/15   –
SUED/SEED, de 26/11/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Toledo, em 14/04/15,  de interesse  do Colégio Santo Antônio – Educação
Infantil,  Ensino Fundamental e Médio,  município de  Santa Helena, que solicita a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Santo  Antônio  –  Educação  Infantil,  Ensino
Fundamental  e  Médio, localizado  na  Avenida  Deputado  Arnaldo  Busato,  881  –
Centro,  município de Santa Helena, é mantido pela Associação Educacional Santo
Antônio.  Foi  credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial nº 6167/14, de  20/11/ 14, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data
da publicação em DOE, de  08/12/14 até 08/12/19 (fls. 106 e 115).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
do  Ensino  Médio  pela  Resolução  Secretarial  nº  3888/03,  de   28/11/03,  e  o
reconhecimento do curso pela Resolução Secretarial nº 1004/05, de 06/04/15, sendo
que a renovação do reconhecimento  ocorreu pela Resolução Secretarial nº 3062/10,
de 14/07/10, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir  de 06/04/10 até 06/04/15  (fls.
107, 108 e 111).

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  presente  instituição  de  ensino  esteve  aguardando  o  trâmite  do
protocolado nº 11.615.847-7, que solicitava o Credenciamento da Instituição
de ensino para a oferta da Educação Básica, a Renovação de Autorização
para  funcionamento  da  Educação  Infantil,  ambas   concedidas  pela
Resolução nº 6167/14 de 20/11/2014 e, mudança de Entidade Mantenedora
pela  Resolução  nº  6166/14,  de  20/11/2014,  o  qual  foi  concluído  em
dezembro/2014.
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Na sequência, a instituição de ensino iniciou as providências para o trâmite
da  Renovação  de  Reconhecimento  do  Ensino  Médio,  formalizando  o
protocolado em 14/04/2015 junto ao NRE de Educação. Esta direção ciente
do contido no Parágrafo único do Art. 33 (sic) da Deliberação nº 03/2013 –
CEE,  vem  respeitosamente  solicitar  que  seja  acatado  o  pedido  de
Renovação  de  Reconhecimento  do  Ensino  Médio,  assumindo  o
compromisso  de  não  mais  incorrer  no  descumprimento  da  legislação
vigente. 

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl.119 )
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1.3 Avaliação Interna (fl. 150)

1.4 Comissão de Verificação (fls.129 a 145)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
060/15, de 25/05/15 , do NRE de Toledo, composta pelas técnicas pedagógicas: Iria
Schallenberger Kappel – licenciada em Historia/Pedagogia, Vera Lucia Zardo Ansolin
– licenciada em Ciências,  Mônica Maria Rodrigues – licenciada em Pedagogia e
Elise Martins – bacharelado em Direito, procedeu a verificação in loco e emitiu laudo
técnico  com  parecer  favorável  ao  pedido de  renovação  de  reconhecimento  do
Ensino Médio. 

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 136 a 144):

(...)
Acessibilidade:  As   instalações  dos  pavimentos  contam  com  portas  e
corredores  largos,  as  instalações  sanitárias  encontram-se  em  todos  os
pavimentos, separados para cada sexo, permitindo facilmente  adequar os
ambientes  para  portadores  de  necessidades educativas  especiais.  Existe
rampa adaptada para entrar no banheiro.(...) 
Há uma sala exclusiva para a biblioteca com 69,10 m2  , com ventilação e
claridade suficientes, mobiliário para estudo e pesquisa, adequado a faixa
etária atendida.
O acervo bibliográfico atende satisfatoriamente a demanda do curso (...)
Laboratório de Ciências/Química/Física e Biologia
Há um espaço exclusivo com 56,0m2   para o laboratório, com arejamento,
iluminação e ventilação adequados (...)
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Há um laboratório  de informática com 18,90m2  de área.  Este  conta  com
equipamentos suficientes  para 22 alunos  (11 computadores, 11 mouses, 11
leitores de CD/DVD), (...).

Laudo do Corpo de Bombeiros 
Certificado  de  Vistoria  nº  248979/2014,  expedido  em  09/10/2014,  com
vigência até 09/10/2015.(...)
Licença  Sanitária  nº  560/14  expedida  em  15/07/14,  com  vigência  até
15/07/2015 (com grifos no original).

Consta,  à  fl.146,  o  Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE  de  Toledo,  de  09/06/15,  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. 158 e 159)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1897/15-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 Santo Antônio – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio,
município de  Santa Helena.

O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que  a  instituição  de  ensino  possui  condições  de  infraestrutura  básica, recursos
materiais e pedagógicos, atendendo à Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 

Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores
comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção da
professora que atua na disciplina de Filosofia  – bacharelado em Ciências Sociais e
o docente de Física - licenciado em  Matemática,  estando em desacordo com   o
inciso III, artigo 47 da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

    Cabe  observar  que  o  laudo  da  Vigilância  Sanitária  expirou  em
15/07/15 e o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros  venceu em 09/10/15,
porém com o processo em trâmite.

A direção do Colégio justificou o atraso na solicitação do pedido
de renovação do reconhecimento do Ensino Médio, expondo que o mesmo ocorreu
por questões relativas a atos legais do referido Colégio. 

Foi  apensado  ao  processo,  em 24/02/16,  a  comprovação  de
habilitação específica da professora indicada para a disciplina de Sociologia (fl. 162).
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II -   VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do  Colégio Santo Antônio – Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Médio, município de  Santa Helena, mantido pela Associação
Educacional Santo Antônio, pelo prazo de  05 (cinco) anos, a partir de 06/04/15 até
06/04/20, 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, com destaque para a renovação do
laudo da Vigilância Sanitária e do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

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 Filosofia e Física;

c)   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.

  Marcelo Oltramari
                                                                  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, 17 de março  de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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