
PROCESSO N° 449/16                                                PROTOCOLO N° 13.757.318-0

PARECER CEE/CEMEP Nº  433/16                             APROVADO EM 15/06/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  GENÉSIO  MORESCHI  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: COLOMBO

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATOR: MARCELO OLTRAMARI

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado da Educação,  pelo  ofício  nº  531/16 –
Sued/Seed,  de  06/04/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE  da Área Metropolitana Norte, em  03/09/15, de interesse  do Colégio  Estadual
Genésio  Moreschi –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Colombo,  que
solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio  Estadual  Genésio Moreschi – Ensino Fundamental e
Médio, localizado na Rua Bom Sucesso, nº 422, Jardim Guaraituba, do município de
Colombo, é  mantido pelo  Governo do Estado do Paraná.  Foi credenciado para a
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 2206/13, de 08/05/13, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de 28/05/13 até
28/05/18 (fl. 44).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  4828/94, de  10/10/94,  e  reconhecido pela Resolução Secretarial  nº
3602/99,  de  21/09/99.  A  última  renovação do reconhecimento  foi  concedida pela
Resolução Secretarial nº 193/10, de 15/01/10, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir
de 21/09/09 até 21/09/14 (fl. 50).
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fls. 53 e 54)

EDLB                                                                                                                                                                                              2  



PROCESSO Nº 449/16

EDLB                                                                                                                                                                                              3  



PROCESSO Nº 449/16

1.3  Avaliação Interna (fl. 74)

Com  relação  aos  índices  elevados  de  alunos  desistentes  e
reprovados  e  transferidos,  consta  no  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de
Verificação, à fl. 65, a informação:

(…)

Os índices expressivos apresentados de alunos desistentes e reprovados
ocorrem devido ao perfil da comunidade estar relacionado ao baixo poder
socioeconômico da região,  fazendo com que os alunos do Ensino Médio
quando atingem a idade para ingressar ao trabalho acabando por priorizá-lo,
vindo a abandonar os estudos principalmente os alunos do período noturno.
Quanto  as  transferências  os  motivos  são  vários:  mudança  de  endereço,
Bairro,  Cidade  ou  Estado.  Considerando  que  o  trabalho  pedagógico
realizado neste estabelecimento de ensino tem como documento norteador
o PPP, busca-se desenvolver as ações construídas coletivamente, no plano
de  ações  no  início  do  ano  letivo,  o  qual  é  averiguado  nas  reuniões
pedagógicas  e  conselho  de  classe,  se  não  estão  sendo  realizadas,
atendendo assim as necessidades dos alunos. A principal causa quanto ao
número  elevado  de  desistência,  atribui-se  a  falta  de  segurança,  que  se
agrava  no  período  noturno,  pois,  não  se  refere  somente  ao  entorno  da
escola,  mas  no  trajeto  percorrido.  Os  responsáveis  legais  dos  alunos
solicitam vagas no período matutino, mas a demanda de vagas comporta um
número reduzido de alunos para o Ensino Médio.

1.4 Comissão de Verificação (fls. 55 e 67)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
434/15, de 05/11/15, do NRE da Área Metropolitana Norte, composta pelos técnicos
pedagógicos: Cristiane da Cruz, licenciada em Matemática, Maria da Luz de Macedo
Vitorino,  licenciada em Letras e Pedagogia e Sueli Tanhole de Lima, licenciada em
Matemática, 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. 56 a 66):

(…)

A direção  do  Colégio  justifica  que  o  atraso  na  entrega  do  processo  de
renovação do reconhecimento do curso ocorreu devido a sobrecarga das
atividades  exigidas  pela  dinâmica  deste  estabelecimento  de  ensino,
acompanhada de duas greves consecutivas,  o que ocasionou atraso não
somente  na  elaboração  e  entrega  do  processo  como  também  em  todo
planejamento  escolar.  (…)  O  prédio  encontra-se  em  bom  estado  de
conservação. (…) Entre as melhorias efetuadas estão a construção de um
banheiro para pessoas com deficiência, pintura interna do prédio, reforma do
piso das salas de aula, instalação de refletores no pátio externo e quadra
poliesportiva, entre outras.  (…) Para acesso à escola  existe calçada com
rampa, corrimãos para acesso ao 2º e 3º pisos e banheiros adaptados. (…)
O laboratório de Informática conta com 52 computadores do PROINFO e PR
Digital. (…) O laboratório de Física, Química e Biologia  dispõe de diversos
materiais  e  equipamentos.  (…)  A biblioteca  possui  acervo  bibliográfico  e
diversos materiais pedagógicos. (…) A quadra poliesportiva é coberta. (…)
No  Relatório  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros,  NIB  nº  284916,  de
21/03/13,  constam algumas pendências  para  a  instituição  adequar-se  ao
Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros. (…) O Colégio
aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, recebeu
extintores, luzes de emergência e placas de sinalização, porém não possui o
Certificado  de  Conformidade.  (…)  A  Licença  Sanitária  encontra-se
atualizada, vigente até 02/07/16. (…) O corpo docente possui habilitação de
acordo com as disciplinas indicadas.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Norte, em 24/11/15, 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. 68).

 1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 70 e 71)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  753/16-CEF/Seed,  de  30/03/16, 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  Genésio  Moreschi –  Ensino  Fundamental  e  Médio,
município de Colombo.

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  de  infraestrutura  suficientes,  recursos  humanos  habilitados,
recursos materiais, pedagógicos e tecnológicos, atendendo à Deliberação nº 03/13-
CEE/PR. 
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Cabe  observar  que  no  Relatório  de  Vistoria  do  Corpo  de
Bombeiros,  emitido  em 21/03/13,  foi  verificado  a  necessidade  de  adequação  ao
Código  de  Prevenção  de  Incêndios.  A instituição  de  ensino  está  vinculada  ao
Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, cujo Plano de Segurança
Contra incêndio e Pânico encontram-se em fase inicial. A Licença Sanitária terá o
prazo expirado em 02/07/16.

O motivo do atraso no pedido de renovação do reconhecimento
do  Ensino  Médio  foi justificado  pelo  excesso  de  trabalho  exigido  pelo  Colégio,
acompanhado das duas greves consecutivas.  No entanto, ressalta-se que a greve
não justifica o atraso do referido pedido.

Ao processo foram apensados o quadro de alunos da Avaliação
Interna e a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino – VLE (fls. 74 a 76).

II -  VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio,  do Colégio Estadual  Genésio Moreschi – Ensino
Fundamental e Médio,  município de Colombo, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 21/09/14 até 21/09/19, 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  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, 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.

Marcelo Oltramari
                   Relator
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DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível  Médio
aprova o voto do Relator, por unanimidade.

                           Curitiba, 15 de junho de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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