
PROCESSO N° 521/16                                                PROTOCOLO N° 13.712.586-2

PARECER CEE/CEMEP Nº 406/16                             APROVADO EM 14/06/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO SESI AFONSO PENA – ENSINO MÉDIO

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado da Educação,  pelo  ofício  nº  678/16 –
Sued/Seed,  de  28/04/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE da Área Metropolitana Sul, em 31/07/15, de interesse do Colégio Sesi Afonso
Pena  –  Ensino  Médio,  município  de  São  José  dos  Pinhais,  que  solicita  o
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Sesi Afonso  Pena  –  Ensino  Médio, localizado na
Avenida Rui Barbosa,  nº 5881, Bairro  Afonso Pena,  do município de São José dos
Pinhais, é  mantido pelo  Serviço Social da Indústria –  Sesi.  Foi credenciado para a
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 5556/14, de 23/10/14, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de 27/10/14 até
27/10/19 (fl. 127).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 5556/14, de 23/10/14, pelo prazo de 03 (três) anos, com implantação
simultânea, a partir de 27/10/14 até 27/10/17. As atividades escolares começaram a
funcionar a partir do início ano de 2015 (fl. 127).
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1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fls. 130 e 131)
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1.3  Avaliação Interna (fl. 141)

1.4 Comissão de Verificação (fls. 132 e 143)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
103/16,  de  16/03/16, do NRE  da Área Metropolitana Sul, composta pelos técnicos
pedagógicos: Cristiane Souza de Oliveira, licenciada em Letras; Marilene Parmezan,
licenciada em Pedagogia e Alexandra Silva, bacharel em Administração, procedeu a
verificação  in loco  e emitiu laudo técnico ao pedido de  reconhecimento do Ensino
Médio.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 133 a 142):

(…)

O Colégio Sesi Afonso Pena funciona em uma área construída em alvenaria,
com 3.112,54 m² com boa estrutura física. (…) Localiza-se no bloco III do
complexo  da  Faculdade  da  Indústria  e  Senai.  (…)  Todos  os  espaços
apresentam um excelente estado de limpeza e organização. (…) Possui 840
alunos  matriculados  nos  períodos  da  manhã  e  tarde.  (…)  Ocorreram
melhorias durante o período de vigência da autorização de funcionamento,
entre  elas:  instalação  de  toldos  entre  os  blocos  do  campus  evitando
exposição ao frio e chuva, reforma nos banheiros,  instalação de acessos
podotátil  em  todo  o  campus  e  inserção  do  material  didático  do  Sesi
composto  de  todas  as  disciplinas  e  acesso  ao  portal  Ser  Educação,
facilitando  e  orientando as  pesquisas.  (…)  O Colégio  atende  as  normas
quanto à acessibilidade.  Dispõe de sanitários adaptados e vidros maiores
nas portas permitindo maior visualização do cadeirante. (…) Todas as salas
de aula encontram-se devidamente equipadas,  com acesso do professor à
rede de internet e quando necessário também disponível aos alunos. (…) A
quadra poliesportiva é descoberta, porém cercada por alambrado e rede no
teto para impedir que a bola saia da quadra. (…) Dispõe de laboratório de
Química, Física e Biologia localizado no bloco I da Faculdade da Indústria, o
qual  encontra-se  equipado.  (…)  O  laboratório  de  Informática  também
funciona no bloco I da Faculdade que disponibiliza dois laboratórios durante
o período da manhã e tarde, em um laboratório há dezoito computadores e
no outro há vinte e um computadores. (…) O espaço da biblioteca também é
compartilhado  com  a  Faculdade,  está  equipada  com  mesas,  cadeiras,
cabines individuais para estudo, computadores para pesquisas ao acervo da
Faculdade. O acervo bibliográfico do Colégio possui 260 títulos de literatura,
235 livros de Ensino Médio, 350 de literatura, além das demais bibliografias
para a graduação. 
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(…) Possui o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta expedido
pelo Comando do Corpo de Bombeiros – 6º Grupamento de Bombeiros da
Polícia  Militar  do  Paraná,  informando que  as  empresas  Sesi-PR (Ensino
Médio)  CNPJ  03.802.018/0054-07  e  IEL-PR  (Ensino  Superior)  CNPJ
75.047.399/0002-46,  estão  estabelecidas  no  interior  do  complexo
supracitado,  possuem  as  condições  mínimas  de  segurança para  o
funcionamento e receberam a concessão do  Alvará de Funcionamento a
título precário e de caráter provisório com vencimento até 23/09/16. (…) A
Licença Sanitária encontra-se atualizada, vigente até 20/07/16. (…) O corpo
docente possui habilitação de acordo com as disciplinas indicadas.  (grifo
nosso).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Sul, em  23/03/16, 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. 144).

 1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 146 e 147)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico nº 889/16-CEF/Seed, de 25/04/16, é favorável ao reconhecimento do Ensino
Médio. 

2.   Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do
Colégio Sesi Afonso Pena – Ensino Médio, município de São José dos Pinhais.

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  humanos  habilitados,
recursos materiais, pedagógicos e tecnológicos. 

A instituição de ensino não apresentou o Certificado de Vistoria
do  Corpo  de  Bombeiros,  no  entanto,  possui  o  Termo  de  Compromisso  de
Ajustamento  de  Conduta  expedido  pelo  Comando  do  Corpo  de  Bombeiros –  6º
Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, o qual concedeu o Alvará de
Funcionamento  a  título  precário  e  de  caráter  provisório  com  vencimento  até
23/09/16. 

Cabe observar que a Licença Sanitária terá o prazo expirado em
20/07/16.

Constata-se que na Vida Legal do Estabelecimento de Ensino –
VLE, à fl.  150, no espaço destinado à informação do credenciamento, encontra-se
com os dados do período da “autorização de funcionamento”.
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Em  virtude  da  falta  do  Certificado  de  Conformidade  em
atendimento às exigências do Corpo de Bombeiros que garantam a segurança da
comunidade  escolar,  em  desacordo  com  as  Deliberações  deste  Conselho,  o
reconhecimento do Ensino Médio  será concedido por  prazo inferior  a  05  (cinco)
anos.

Foi apensado ao processo a Vida Legal do Estabelecimento de
Ensino - VLE (fls. 150).

II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao reconhecimento  do
Ensino Médio, do Colégio Sesi Afonso Pena – Ensino Médio, município de São José
dos Pinhais,  mantido pelo Serviço Social da Indústria – Sesi,  desde 27/10/14 e por
mais  03 anos,  contados a  partir  de  27/10/17 até  27/10/20,  de  acordo  com  a
Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A  mantenedora deverá  garantir  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 Vistoria do Corpo de
Bombeiros e à Licença Sanitária.

A instituição de ensino deverá atender ao contido na Deliberação
nº 03/13-CEE/PR, quando solicitar a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

A Secretaria de Estado da Educação deverá incluir na Vida Legal
do Estabelecimento de Ensino – VLE, os dados do credenciamento da instituição de
ensino para a oferta da Educação Básica.

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.

Maria das Graças Figueiredo Saad
   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, 16 de junho de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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