
PROCESSO N° 312/16                                               PROTOCOLO N° 13.895.376-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 377/16                            APROVADO EM 19 /05/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  NATÁLIA  REGINATO  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado da Educação,  pelo  ofício  nº  300/16 –
Sued/Seed,  de  04/03/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE de Curitiba, em 18/12/15, de interesse do Colégio Estadual Natália Reginato –
Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional,  município  de  Curitiba,  que  solicita  a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Natália  Reginato  –  Ensino  Fundamental,
Médio e Profissional, localizado na Rua Goiânia, nº 679, Vila Oficinas, do município
de Curitiba,  é  mantido pelo Governo do Estado do Paraná.  Foi credenciado para a
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 432/16, de 15/02/16, pelo
prazo de 10 (dez) anos, a partir do início do ano de 2016 até o final do ano de 2025
(fl. 119).

O Ensino  Médio  obteve  a  renovação do  reconhecimento pela
Resolução Secretarial  nº  5487/08,  de  26/11/08,  pelo prazo de  05 (cinco) anos,  a
partir do início do ano de 2008 até o final do ano de 2012 (fl. 88).
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio estruturado em blocos. 

Matriz Curricular (fl. 125)
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O Ensino Médio estruturado em 03 (três) séries.

Matriz Curricular (fl. 124)
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1.3  Avaliação Interna (fl. 129)

Referente ao Reconhecimento do Curso Ensino Médio, deste estabelecimento de ensino, justificamos
o acompanhamento dos alunos egressos e desistentes do referido curso. Tivemos notificações de
alunos que foram desistentes por terem concluído o Ensino Médio através do Exame Nacional do
Ensino Médio – ENEM, Assim como alunos do sexo masculino que foram convocados para prestação
de serviço militar obrigatório e com isso acabaram desistindo do curso. Também, alunas gestantes,
que acabaram desistindo do curso após terem seus filhos, pois, não conseguiram creche ou alguém
que pudesse ficar com seus filhos. Temos ainda, pequena parcela que evadiu do curso por problemas
ligados à violência externa ao colégio, visto que a escola recebe alunos de comunidades carentes e
que  sofrem  com  a  violência.  Buscando  solucionar  o  problema  encaminhamos  a  Ficha  de
Comunicação de Alunos Ausentes – FICA, alguns retornaram com isso, mas a maioria sendo maior,
não retornou para as aulas. Ainda, através de vários contatos telefônicos aos alunos desistentes,
muitos já não pertenciam aos referidos e muitos não existiam conforme mensagem ANATEL (fl. 130).

1.4 Comissão de Verificação (fl. 112)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
27/16,  de  28/01/16, do  NRE  de  Curitiba,  composta  pelos  técnicos  pedagógicos:
Raquel Geske, licenciada em Letras; Andréa Cristina Rissatto, licenciada em Letras;
e Josiane Cava Guimarães, licenciada em Ciências, após verificação in loco, emitiu
laudo técnico com parecer favorável ao pedido de renovação do reconhecimento do
Ensino Médio.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 96 a 110):

(…)

A direção  do colégio (…) justificou a demora na entrega do processo (…)
devido ao atraso na elaboração e aprovação do Projeto Político-Pedagógico
e Regimento Escolar.
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(…)

Entre  as  principais  melhorias  e  adequações  conquistadas  recentemente
podemos citar: 01 sala de aula, 01 banheiro para alunos – cadeirantes (…)
01 laboratório de Informática, reforma na cobertura portão de alunos (entre
outras).

(…) 

A biblioteca possui armários de aço com portas, mesas e cadeiras (…) O
acervo encontra-se atualizado, sendo suficiente para atender a demanda do
curso.

(…) 

A instituição possui  um laboratório  de Física/Química/Biologia  (…) possui
espaço  próprio  (…)  contendo  armários  de  aço,  pia,  bancada,  ar-
condicionado  vidrarias  e  equipamentos  apropriados  para  realização  de
atividades. (…)  A sala (…) destinada ao laboratório de Informática possui 20
computadores, 02 impressoras (…)  Referente ao acesso às pessoas com
necessidades especiais  possui  rampas na  entrada onde leva  aos pátios,
além de banheiros adequados.

(…) 

O  colégio  possui  profissionais  capacitados  e  habilitados  para  o
desenvolvimento pedagógico.  (…) a instituição participa da capacitação do
Programas Brigadas Escolares, o Atestado de Conformidade está em trâmite
(…) A Licença Sanitária tem validade até 06/03/16 (fl. 127).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Curitiba, em 28/01/15, ratifica as informações contidas no relatório circunstanciado e
compromete-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 (fl. 111).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 115)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  354/16-CEF/Seed,  de  01/03/16, é  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio,  do  Colégio  Estadual  Natália  Reginato –  Ensino  Fundamental,  Médio  e
Profissional, município de Curitiba.
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O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação  aponta
que a instituição de ensino apresenta condições de infraestrutura, recursos materiais,
pedagógicos e tecnológicos  condizentes com a proposta pedagógica,  estando em
conformidade com o artigo 47 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

De acordo com o relatório da Comissão de Verificação a direção
justifica que a demora na entrega do processo decorreu do atraso na elaboração e
aprovação do Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar.

A biblioteca possui acervo atualizado e suficiente para atender a
demanda  do  curso.  A  instituição  de  ensino  possui  um  laboratório  de
Física/Química/Biologia  com equipamentos  apropriados  para  realização  de
atividades. Possui laboratório de Informática com computadores e impressoras. 

Os docentes possuem habilitação específica para as disciplinas
indicadas, à exceção do docente que ministra a disciplina de Física que é licenciado
em Matemática.

A Comissão  de  Verificação  aderiu  ao Programa  de  Brigadas
Escolares – Defesa Civil na Escola  e o Atestado de Conformidade  foi  solicitado.  A
Licença Sanitária expirou em 06/03/16, com o processo em trâmite.

A partir da folha 115, considerar a numeração do CEE.  Foram
anexados ao processo os seguintes documentos: vida legal da instituição de ensino,
matrizes curriculares, justificativa quanto ao atraso do protocolado, Licença Sanitária,
número do protocolado de renovação da licença e relatório de avaliação interna (fls.
120 a 129).

II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio  Estadual  Natália Reginato – Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, município de Curitiba, mantido pelo Governo do
Estado do Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início do ano de 2013
até o final do ano de 2017, 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 especial atenção ao Certificado de
Conformidade do Corpo de Bombeiros e da Licença Sanitária.

A instituição de ensino deverá:

a)  atender ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,
principalmente  em relação  aos prazos estabelecidos,  quando  solicitar a  renovação
do reconhecimento do Ensino Médio;
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b) assegurar docente com habilitação específica para a disciplina
de Física;

c)  acionar  a  Rede  de  Proteção  Social  da  Criança  e  do
Adolescente  do  município  de  Curitiba  para  a  busca  de  solução  das  causas  do
abandono escolar relatadas ao longo deste Parecer. 

Encaminhamos: 

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a expedição do ato de renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

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

É o Parecer.

                                                      Sandra Teresinha da Silva
                       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,19 de maio de 2016.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Presidente da Cemep, em exercício

Oscar Alves
Presidente do CEE
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