
PROCESSO N° 415/16                                                PROTOCOLO N° 13.342.577-2

PARECER CEE/CEMEP Nº  428/16                             APROVADO EM 15/06/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  ANTONIO  RAMINELLI  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CAMBÉ

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  500/16 –
Sued/Seed,  de  04/04/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE de Londrina, em 18/09/14, de interesse do Colégio Estadual Antonio Raminelli –
Ensino Fundamental  e  Médio,  município  de  Cambé,  que solicita  a  renovação do
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual  Antonio Raminelli – Ensino Fundamental e
Médio, situado na Avenida Antonio Raminelli, nº 575, Jardim Ana Rosa, do município
de  Cambé, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado para a
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 5161/13, de 11/11/13, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de 11/12/13 até
11/12/18 (fls. 101 e 102).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  721/92,  de  13/03/92,  foi  reconhecido pela Resolução Secretarial  nº
4395/99, de  07/12/99,  e  a última renovação do reconhecimento foi concedida pela
Resolução Secretarial  nº 1445/10, de 16/04/10, pelo prazo de  05 (cinco) anos, a
partir de 07/12/09 até 07/12/14 (fl. 109).
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1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fls. 112 e 113)
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1.3  Avaliação Interna (fl. 127)

Quanto  aos  números  apresentados  no  quadro  de  alunos
referentes à Avaliação Interna, consta à fl. 127, análise apresentada pela Comissão
de verificação:

(…)

Através dos dados apresentados no relatório de Avaliação Interna anexado
ao protocolado,  e constatado em verificação  in  loco no Colégio  Estadual
Antonio Raminelli – Ensino Fundamental e Médio, houve durante o último
período, redução no número de pedagogos, corpo docente e administrativo,
ocasionado  por  alguns  fatores  …  pela  redução  no  número  de  alunos
matriculados (2º ano do EM) e frequência (desistentes). Outro fator a ser
observado é o  grande número  de alunos  reprovados que,  somados aos
desistentes, resulta num número significativo de não concluintes nas séries
ofertadas.
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1.4 Comissão de Verificação (fls. 114 e 131)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
6/16, de 13/01/16, do NRE de Londrina, composta pelos técnicos pedagógicos: Nilva
Oliveira da Luz,  licenciada em  Ciências; Renata Solange Sandrini,  licenciada em
Pedagogia e  Isabelle Karime Maruch de Castilho e Melo, licenciada em  Educação
Artística,  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. 115 a 130 e 135):

(…)

O  prédio  apresenta  bom  estado  de  conservação.  (…)  As  condições  de
higiene, salubridade e saneamento estão adequadas para o atendimento da
comunidade  escolar.  (…)  Conta  com  rampas  de  acesso  e  banheiros
adaptados  para  pessoas  com  deficiências.  (…)  Ocorreram  melhorias  na
estrutura física, como construção, reformas e adequações de espaços, bem
como a formação continuada de professores, funcionários e ampliação do
acervo bibliográfico.  (…) Possui um ambiente próprio para o laboratório de
Biologia,  Física  e  Química.  (…)  O  laboratório  de  Informática  conta  com
computadores do PROINFO, conectados à internet. (…) A biblioteca ocupa
um amplo espaço, com acervo bibliográfico diversificado, que contempla as
diversas  disciplinas.  (…)  O  Colégio  dispõe  de  02  (duas)  quadras
poliesportivas. (…) Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil
na  Escola,  porém  não  possui  o  Certificado  de  Conformidade.  (…)  Não
possui a Licença Sanitária, entretanto, solicitou nova vistoria sob o protocolo
nº  20152657,  de  10/11/15.  (…)  O  corpo  docente  possui  habilitação  de
acordo com as disciplinas indicadas.

Ainda,  sobre  a  Licença  Sanitária,  a  direção  da  instituição  de
ensino apresentou justificativa, à fl. 143:

(…)

Justificamos que a Vigilância de nosso município solicitou a regularização de
21  itens  para  liberar  a  renovação  por  mais  um  ano;  dentre  esses  itens
conseguimos atender 16 exigências, as demais necessitam de liberação de
verbas por parte da SEED para regularização. Por exemplo:  concerto da
rachadura  no  bloco  II;  essa  regularização  necessita  de  projetos  e  cotas
extras que já foram solicitados ao Setor de Edificações do NRE/Londrina.
Salientamos  também  que  houve  uma  demora  na  regularização  da
documentação dos diretores junto às agências bancárias o que acarretou na
falta  de  recursos  para  atender  todas  as  solicitações,  dentre  outras
necessidades  da  escola.  Esclarecemos  que  esta  Direção  está  se
empenhando em solucionar o mais breve possível essa questão.
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Quanto ao  atraso  do  protocolo  do  pedido  de  renovação  do
reconhecimento do referido curso, a Comissão de Verificação justifica, à fl. 115:

(…)

Justificamos que o Pl nº 13.342.577-2, só foi protocolado em 18/09/14, com
prazo inferior aos 180 dias de antecedência em expirar o prazo da última
Resolução de renovação do reconhecimento –  Resolução nº 1445/10, de
16/04/10, com vigência de 05 anos a partir de 07/12/09, porque na época,
primeiramente  realizávamos  a  análise  com  solicitação  de  correções  na
documentação, para posteriormente efetivar o protocolo.

O  Termo  de  Responsabilidade,  bem  como  os  demais
documentos  emitidos  pelo  NRE  de  Londrina foram  assinados  pelo  Assistente
Técnico da Chefia, designado pelo Decreto nº 252/15, de 15/01/15. 

O Termo de Responsabilidade emitido pela Assistente da Chefia
do  NRE de  Londrina,  em  15/01/16,  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. 132).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 137 e 138)

A Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  667/16-CEF/Seed,  de  23/03/16,  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  Antonio  Raminelli –  Ensino  Fundamental  e  Médio,
município de Cambé.

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  devidamente
habilitados,  recursos  materiais,  pedagógicos e  tecnológicos  condizentes  com  a
proposta pedagógica.

Cabe observar que a instituição de ensino aderiu ao Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, no entanto, não possui o Certificado de
Conformidade.  Quanto  à  Licença  Sanitária,  o  Colégio  não  apresentou  o  referido
documento, embora tenha solicitado junto ao órgão competente.

Ressalta-se  que o Termo de Responsabilidade,  bem como os
demais documentos emitidos pelo NRE de Londrina foram assinados pelo Assistente
Técnico  da  Chefia,  devidamente  amparado  por  Decreto,  para  exclusivamente
substituir a Chefe do NRE no período oficial de férias.
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O atraso no pedido da renovação do reconhecimento do referido
curso ocorreu em virtude das correções necessárias na documentação.

Portanto, devido à ausência da Licença Sanitária, em desacordo
com as Deliberações deste Conselho,  a renovação do reconhecimento do Ensino
Médio será concedida por prazo inferior a 05 (cinco) anos.

Ao processo foram apensados o Decreto nº 252/15, de 15/01/15,
que nomeia servidores para exercer cargos em Comissão, da Secretaria de Estado
da Educação;  justificativa referente às exigências da Vigilância Sanitária  e a Vida
Legal do Estabelecimento de Ensino – VLE (fls. 141 a 146).

II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual  Antonio Raminelli – Ensino
Fundamental e Médio, município de  Cambé,  mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir 07/12/14 até 07/12/17, de acordo com
a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A  mantenedora  deverá  garantir  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,
atendendo  às  exigências  de  prevenção  de  incêndio  e  emergências  e  à  Licença
Sanitária.

A instituição de ensino deverá 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.

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

EDLB                                                                                                                                                                                              7  



PROCESSO Nº 415/16

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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