
PROCESSO Nº 383/16                                PROTOCOLO Nº 13.138.233-2

PARECER CEE/CEMEP Nº 422/16           APROVADO EM  15/06/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  PORTO  SEGURO  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  PARANAGUÁ

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 456/16      –
Sued/Seed, de  29/03/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Paranaguá, em  28/03/14,  de interesse do Colégio Estadual Porto Seguro
–      Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de   Paranaguá,  que  solicita  a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Porto Seguro     –    Ensino Fundamental e
Médio, localizado na Rua Reinir Mariano de Miranda, s/n, município de Paranaguá, é
mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Foi  credenciado  para  a  oferta  da
Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 3885/15, de 02/12/15, pelo prazo de
10 (dez) anos, a partir da data da publicação em DOE, de 16/12/15 a 16/12/25 (fls.
05 e 35).

O  Ensino  Médio foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 5614/08,  de  03/12/08, e reconhecido pela Resolução Secretarial nº
1861/11, de 10/05/11, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início do ano de
2009 até o final do ano de 2013 (fls. 08,12 e 34).

A direção da instituição de ensino apresentou justificativa quanto
ao atraso na solicitação da renovação do curso, a saber:

Foi  solicitado  pela  Vigilância  Sanitária  diversas  alterações  na  estrutura  do
prédio,  os  quais  foram  debatidas,  inclusive  solicitando  visitas  técnicas  do
engenheiro  do  NRE  de  Paranaguá  para  a  emissão  de  laudos  e  outras
situações adequadas, o que dispensou tempo e recursos financeiros;
Tivemos uma morosidade com o processo de liberação da Vigilância Sanitária
pelo motivo de, na época, a responsável pelo nosso atendimento estar em
licença, agravado ainda por não possuírem transporte para a devida visita, as
quais foram diversas (...), (fl. 36).
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1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em blocos de disciplinas semestrais.

Matriz Curricular (fl. 18)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 37)

A direção  do  Colégio  apresentou  justificativa  sobre  os  dados
apresentados no quadro de alunos, como segue:

(...)  justificamos  que  recebemos  alunos  por  meio  de  Cartas  Matrículas
realizadas pela CELEPAR através do Georreferenciamento, que dentre três
escolas  próximas que  ofertam o último ano  do  Ensino Fundamental  são
destinadas para o Porto Seguro, porque é a única a oferecer o Ensino Médio
no  período  da  manhã,  todas  as  outras  ofertam  no  período  noturno.
Infelizmente,  por causa da nossa localização, muitos alunos preferem se
transferir para sua escola de origem a fim de não prejudicar seus estudos
por causa da dificuldade  de locomoção até  o  nosso estabelecimento de
ensino. Salientamos também que a grande demanda de alunos que estão
fora da faixa etária correta optam por frequentar a nossa EJA ofertada no
período noturno. Os reprovados são resgatados para continuarem na EJA,
por  isso,  justificamos  que  existe  demanda  de  alunos  suficientes  para  o
período noturno do nosso estabelecimento de ensino (fl. 38).

1.4 Comissão de Verificação   (fls. 19 a 28)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
443/15, de  20/11/15, do NRE de Paranaguá, composta pelas técnicas pedagógicas: 
Nelci da Silva Nery - licenciada em Disciplinas Profissionalizantes  do Ensino de 2º
Grau, Loraine Carlin Clemente Moura e Edilene Calisto Nascimento – licenciadas em
Pedagogia,  procedeu  a  verificação  in  loco e  emitiu  laudo  técnico  ao  pedido de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 21 a 23):

(…) a Licença Sanitária nº 344/2015 do Exercício Profissional, expedida pela
Secretaria Municipal de Saúde e Prevenção, Prefeitura de Paranaguá, válida
por um ano a partir de 14/05/2015 e Adendo ao Regimento Escolar referente
à implementação do Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola.
A estrutura física do Colégio possui (...) biblioteca, laboratório de Química,
Física e Biologia, laboratório de Informática (...)
(...)  há  um  pátio  com  02  (duas)  quadras  poliesportivas,  sendo  01  (uma)
coberta e 01 (uma) descoberta.
O Colégio possui acessibilidade para alunos com necessidades especiais em
todos os setores.                  

MS 3 3



PROCESSO Nº 383/16

O Termo de Responsabilidade exarado pelo NRE de Paranaguá,
de  18/02/16,  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. 04).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 30 a 31)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
609/16-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  Porto  Seguro   –  Ensino  Fundamental  e  Médio,
município de Paranaguá.

        Salienta-se que o processo foi  protocolado sob a égide da
Deliberação nº  02/10 – CEE/PR, todavia  a Comissão de Verificação do NRE de
Paranaguá realizou a visita in loco na vigência da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR,
em 12/02/16, bem como  foi apresentado o Termo de Responsabilidade assinado
pela referida Comissão  (fls. 04 e 28).

         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. 

       
        Com relação aos recursos humanos, os professores comprovaram

habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção dos docentes que
atuam nas  disciplinas  de   Sociologia   –  licenciado  em História  e  de  Biologia  –
bacharelado em Ciências Biológicas, 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
14/05/16, com o processo em trâmite, e que o Colégio aderiu ao Programa Brigadas
Escolares – Defesa Civil na Escola, mas aguarda o Certificado de Conformidade do
Corpo de Bombeiros.

         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 às providências para reunir os documentos necessários para
instruir o processo.

       A justificativa  quanto  ao  atraso  na  solicitação  do  pedido  de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio, o quadro de alunos, a vida legal do
Colégio  e  os  documentos  de  habilitação  específica  dos  professores  de  Física,
Química e Biologia  foram apensados ao processo (fls. 34 a 53).
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II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Porto  Seguro –  Ensino
Fundamental e Médio, município de Paranaguá, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, do início do ano de 2014 até o final do ano
de 2018, 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 renovar o laudo da
Vigilância  Sanitária  e  obter  o  Certificado  de  Conformidade  às  exigências  de
prevenção de incêndio e emergências.

A instituição de ensino deverá:

a)   assegurar  docente  com  habilitação  específica  para  a
disciplina de Sociologia, bem como indicar formação pedagógica ao professor que
atua em Biologia;

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.

 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, 15 de junho  de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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