
PROCESSO Nº 356/16                                PROTOCOLO Nº 13.091.203-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 419/16            APROVADO EM 14/06/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  EDUCACIONAL  ARAUCÁRIA  -  ENSINO
FUNDAMENTAL  E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  ARAUCÁRIA

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 401/16    –
Sued/Seed, de 21/03/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE da Área Metropolitana Sul, em 18/02/14, de interesse do Colégio Educacional
Araucária  –  Ensino Fundamental e Médio,  município de  Araucária, que solicita a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Educacional Araucária    –     Ensino Fundamental e
Médio, localizado na Avenida das Araucárias, nº 3803,  município de Araucária, é
mantido por Assenar – Ensino de Araucária S/C Ltda. Foi credenciado para a oferta
da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 963/16, de 11/03/16, pelo prazo
de 10 (dez) anos, a partir da data da publicação em DOE, de 14/03/16 a 14/03/26
(fls. 111 e 118).

O  Ensino  Médio foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 3824/04,  de  22/11/04, e reconhecido pela Resolução Secretarial nº
3328/05,  de  29/11/05,  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  a  partir  de  29/11/05  até
29/11/10  (fls. 06, 09 e 118).

A direção da instituição de ensino apresentou justificativa quanto
ao atraso na solicitação da renovação do curso, com destaque para o que segue:
“(...) Justifico que este pedido está em atraso devido à troca da equipe pedagógica
desta instituição” (fl. 120).
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1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 93)

1.3 Avaliação Interna (fl. 119)

1.4 Comissão de Verificação   (fls. 96 a 103)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
285/15,  de 11/11/15,  do NRE da Área Metropolitana Sul, composta pelas técnicas
pedagógicas: Cristiane Souza de Oliveira, licenciada em Letras; Marilene Parmezan,
licenciada em Pedagogia e Alexandra Silva, graduada em Administração, procedeu a
verificação in loco e emitiu laudo técnico ao pedido de renovação do reconhecimento
do Ensino Médio.
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    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é

importante evidenciar (fls. 99 a 100):

Biblioteca/Laboratório de Informática
O espaço  conta  com um acervo  suficiente  para  atender  a  demanda de
alunos e professores para o curso do Ensino Fundamental (sic).
Laboratório de Informática:
Há 20  (vinte)  conjuntos  de  mesas  e  cadeiras  todas  com computadores
conectados à internet (...)
Laboratório de Ciências, Química, Física e Biologia:
No  laboratório  de  Física  há  06(seis)  mesas  amplas  (...).  Os  materiais,
equipamentos, vidrarias e reagentes estão em armários com chave.
Acessibilidade
A  instituição  de  ensino  possui  rampas,  corrimões,  banheiros  com
acessibilidade masculino e feminino.
(...)
A unidade escolar  possui  condições de segurança,  higiene,  iluminação e
saneamento. Apresentou o laudo do Corpo de Bombeiros (...) com validade
até 17/06/2016. Apresentou laudo da Vigilância Sanitária (...) com validade
até 14/08/2016 (com grifos no original).

O Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo  NRE  da  Área
Metropolitana  Sul,  de  30/11/15,   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 (fl. 104).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 114 a 115)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
556/16-CEF/Seed,  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  do  Colégio  Educacional  Araucária   –   Ensino
Fundamental e Médio, município de  Araucária.

           O processo foi protocolado sob a égide da Deliberação nº 02/10-
CEE/PR,  todavia  a Comissão de Verificação do NRE da Área Metropolitana Sul
realizou a visita in loco na vigência da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, em 30/11/15,
bem como  foi  apresentado o Termo de Responsabilidade assinado pela referida
Comissão (fls. 103 e  104).

         Salienta-se que o ofício nº 20/15, de 12/11/15, da instituição de
ensino solicita ao chefe do NRE da Área Metropolitana Sul convalidação do Ensino
Médio referente aos anos de 2010 a 2015 (fl. 05). Cabe esclarecer que o ato de
reconhecimento do curso convalida todos os atos escolares  praticados.

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
possui  infraestrutura  satisfatória,  recursos  materiais  e  pedagógicos,  atendendo  à
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 
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        Com relação aos recursos humanos, os professores comprovaram

habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção do docente que
atua na disciplina de  Sociologia  – licenciado em Filosofia e com Especialização em
Religião, Sociologia e Filosofia, contrariando o estabelecido no inciso III, artigo 47 da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

       Cabe observar que o laudo da Vigilância Sanitária é valido até
14/08/16  e o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros apresenta validade  até
17/06/16.

A direção da instituição de ensino  justificou  o não atendimento
ao prazo estabelecido no artigo 48 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, expondo que o
mesmo ocorreu devido à troca da equipe pedagógica.

      A justificativa  quanto  ao  atraso  na  solicitação  do  pedido  de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio, o quadro de alunos  e a vida legal
da instituição de ensino foram apensados ao processo (fls. 118 a 120).

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Educacional  Araucária   –   Ensino
Fundamental e Médio,  município de   Araucária,  mantido  por Assenar – Ensino de
Araucária S/C Ltda, a partir de 29/11/10, excepcionalmente, até 29/11/17.

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.

A instituição de ensino deverá:

a)   assegurar  docente  com  habilitação  específica  para  a
disciplina de Sociologia;

b)   atender ao contido na Deliberação nº 03/13-CEE/PR, com
especial  atenção  aos  prazos  estabelecidos,  quando  solicitar  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio. 

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.

 Shirley Augusta de Sousa Piccioni
                                                                  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, 14 de junho de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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