
PROCESSO Nº 108/16                        PROTOCOLO Nº 13.665.010-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 168/16            APROVADO EM 17/03/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  SÃO  SEBASTIÃO  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO:  CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio e de convalidação dos
atos escolares praticados antes da publicação do ato autorizatório a
partir do início do ano de 2013 até 23/12/14, para regularização da
vida escolar dos alunos.

 
RELATOR: MARCELO OLTRAMARI

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº 17/16 –
SUED/SEED, de 05/01/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de Curitiba, em 26/06/15, do Colégio Estadual São Sebastião – Ensino
Fundamental e Médio, município de Curitiba, que solicita o reconhecimento do
Ensino Médio e a convalidação dos atos escolares praticados antes da publicação
do  ato  autorizatório  a  partir  do  início  do  ano  de  2013  até  23/12/14,  para
regularização da vida escolar dos alunos, apresentando a seguinte justificativa:

(…)

Vimos por meio desta justificar que, atendendo prontamente à solicitação
da Secretaria do Estado da Educação … deu-se início no ano de 2013, a
implantação gradativa do curso de Ensino Médio neste Estabelecimento
de  Ensino.  Informamos  que  a  demora  no  pedido  de  autorização  de
funcionamento  do  referido  curso  ocorreu  devido  às  adequações
necessárias  realizadas  no  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP),  e  na
Proposta Política Curricular (PPC), para que pudessem ser analisadas e
aprovadas  pelo  Núcleo  de  Educação  de  Curitiba.  Desta  forma,
solicitamos a convalidação dos atos autorizatórios do Ensino Médio, para
a referida Instituição de Ensino (fl. 112).

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio Estadual São Sebastião – Ensino Fundamental e
Médio, localizado na Rua Nicola Pellanda, nº 8125, Bairro Umbará, do município
de Curitiba, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado para a
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial  nº 7684/12, de 13/12/12,
pelo prazo  de 05 (cinco) anos, a partir da data da sua publicação em DOE, de
17/01/13 até 17/01/18 (fls. 108 e 109).
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O Ensino Médio  foi  autorizado a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  6565/14,  de  12/12/14,  pelo  prazo  de  03  (três)  anos,  com
implantação gradativa, a partir da data da sua publicação em DOE, de 23/12/14
até 23/12/17 (fl. 107).

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries.

Matriz Curricular (fl. 106)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 133)

1.4 Comissão de Verificação (fls. 96 e 111)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  439/15,  de  09/09/15,  do  NRE  de  Curitiba,  integrada  pelos  técnicos
pedagógicos:  Andrea  Cristina  Rissatto,  licenciada  em  Letras;  Josiane  Cava
Guimarães,  licenciada  em  Ciências  e  Rosana  de  Fátima  Amoedo  da  Cunha,
licenciada  em  Pedagogia,  após  verificação  in  loco,  emitiu  laudo  técnico  com
parecer  favorável  ao  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio  e  de
convalidação  os  atos  escolares  praticados  antes  da  publicação  do  ato
autorizatório.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 97 a 105):

(…)

O  prédio  da  instituição  de  ensino  encontra-se  em  bom  estado  de
conservação  …  possui  rampa  de  acesso  somente  na  entrada  da
instituição.  (…)  O  laboratório  de  Informática  possui  equipamentos
suficientes para atender os alunos. (…) A biblioteca conta com acervo
bibliográfico. (…) Possui laboratório de Biologia, Física e Química … no
entanto  não  dispõe  de  chuveiro  caso  ocorra  algum  acidente.  (…)
Referente ao laudo do Corpo de Bombeiros, após verificação o referido
órgão  solicitou  adequações  …  a  instituição  informou  que  foram
providenciadas  e  aguarda  nova  vistoria.  (…)  Aderiu  ao  Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil  na Escola  e possui  o Atestado de
Conformidade nº 89/15, de 23/03/15. (…) A Licença Sanitária encontra-
se  atualizada,  vigente  até  24/10/16.  (…)  O  corpo  docente  possui
habilitação  de  acordo  com as  disciplinas  indicadas,  com exceção  do
docente de Física que é licenciado em Matemática.
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Em relação ao espaço para as aulas práticas de Educação
Física, a Comissão de Verificação informou:

(…)

Não há quadra coberta para a prática das aulas que são ministradas em
02 (dois)  espaços abertos  (pátio)  adaptados.  Este  espaço  foi  pintado
recentemente para a prática das aulas de Educação Física. Possui 02
(duas)  mesas  de  ping-pong e  alguns  colchonetes  no  pátio.  Há  um
depósito com armário embutido de duas portas onde ficam os materiais
de  Educação  Física  (colchonetes,  bolas,  bambolês)  e  alguns  livros
didáticos que ficam numa prateleira de aço (fl. 103).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
Curitiba,  em  18/09/15,  ratifica  as  informações  contidas  no  relatório
circunstanciado e  compromete-se a zelar pelo cumprimento das disposições da
Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  e  demais  atos  normativos
vigentes no Sistema Estadual de Ensino do Paraná (fl. 110).

Os Relatórios Finais estão anexados às fls. 115 a 127. 

A Coordenação de Documentação Escolar – CDE/SEED, se
manifestou:

(…)

Em  atendimento  à  solicitação  dessa  Coordenação  de  Estrutura  e
Funcionamento/SEED, à fl. 114, informamos:

1) Esta CDE/SEED anexou os Relatórios Finais do Ensino Médio dos
anos letivos de 2013 e 2014, às fls. 115 a 127;

2) Os Relatórios Finais  do Ensino Médio  dos anos letivos de 2013 e
2014, às fls. 115 a 127, do Colégio Estadual São Sebastião – Ensino
Fundamental e Médio, do município de Curitiba, estão de acordo com as
Diretrizes Curriculares e Matriz Curricular à fl. 106, foram elaboradas de
acordo  com  as  instruções  emanadas  pela  Coordenação  de
Documentação  Escolar/SEED,  encontram-se  arquivados  no  Sistema
Estadual  de  Registro  Escolar  –  SERE,  e  não  foram  validados,
considerando  que  o  referido  Ensino  Médio,  obteve  autorização  de
funcionamento a partir de 23 de dezembro de 2014, de acordo com a
Resolução  nº  6565/14,  à  fl.  107,  e  não possui  reconhecimento até  a
presente data (fl. 128).

1.5 Parecer Técnico CEF/SEED (fls. 129 e 130)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer
Técnico nº 2219/15-CEF/SEED, de 16/12/15, é favorável ao reconhecimento do
Ensino Médio.
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2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Ensino Médio e de
convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  da  publicação  do  ato
autorizatório, a partir do início do ano de 2013 até 23/12/14, para a regularização
da  vida  escolar  dos  alunos  do  Colégio  Estadual  São  Sebastião  –  Ensino
Fundamental e Médio, do município de Curitiba.

A  instituição  de  ensino  teve  suas  atividades  escolares
iniciadas sem o ato autorizatório, descumprindo o estabelecido no artigo 32, da
Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

No entanto, justificou tal fato em atendimento à solicitação da
SEED para implantar o referido curso de forma gradativa. E que a demora em
oficializar  o  pedido  de  autorização  ocorreu  devido  às  adequações  no  Projeto
Político Pedagógico e da Proposta Política Curricular.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  do
relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se que  a
instituição  de  ensino  apresenta  condições  básicas  de  infraestrutura,  recursos
materiais, pedagógicos e tecnológicos condizentes com a proposta pedagógica.

Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores
comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção
do docente de Física, contrariando o estabelecido no inciso IV, do artigo 45, da
Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Foram  apensados  ao  processo  o  quadro  de  alunos  da
Avaliação Interna e a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino – VLE (fls. 133 a
136).

II - VOTO  DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento do Ensino Médio desde 23/12/14 e por
mais  05  (cinco)  anos  contados a  partir  de  23/12/17 até  23/12/22, do  Colégio
Estadual São Sebastião – Ensino Fundamental e Médio, mantido pelo Governo do
Estado do Paraná, município de Curitiba, de acordo com a Deliberação nº 03/13-
CEE/PR;

b)  a  convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  da
publicação do ato autorizatório, a partir do início do ano de 2013 até 23/12/14,
para regularização da vida escolar dos alunos listados nos Relatórios Finais às
folhas 115 a 127.

EDLB 5



PROCESSO Nº 108/16

Adverte-se  a  mantenedora  e  o  Colégio  Estadual  São
Sebastião  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  de  Curitiba,  que  deve  observar  o
cumprimento das Deliberações do CEE/PR, que normatizam o Sistema de Ensino
do Paraná.

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 em relação 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 reconhecimento do Ensino Médio,  o  qual  deverá
também convalidar os atos escolares praticados desde o início do ano de 2013
até 23/12/14, para regularização da vida escolar dos alunos;

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

É o Parecer.

Marcelo Oltramari
                                                                               Relator

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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