
PROCESSO N° 480/16                                              PROTOCOLOS N° 13.867.050-3
                                                                                                              Nº 13.866.940-8

PARECER CEE/CEMEP Nº  450/16                           APROVADO EM 16/06/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  DO  CAMPO  IRMÃ  AMBRÓSIA
SABATOVICH – ENSINO FUNDAMENTAL E 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  592/16 –
Sued/Seed,  de  13/04/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE da Área Metropolitana Sul, em 30/11/15, de interesse do Colégio Estadual  do
Campo Irmã Ambrósia Sabatovich – Ensino Fundamental e Médio, município de São
José dos Pinhais, que solicita o reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  do  Campo  Irmã  Ambrósia  Sabatovich –
Ensino  Fundamental  e  Médio,  localizado  na  Rua  Principal,  s/n,  Bairro  Colônia
Marcelino, do município de São José dos Pinhais, é mantido pelo Governo do Estado
do  Paraná.  Foi  credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial  nº  965/16,  de  11/03/16,  pelo prazo de  dez anos,  a  partir  da data  da
publicação em DOE, de 14/03/16 até 14/03/26 (fl. 137).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 2392/06, de 26/05/06, pelo prazo de um ano, a partir do início de 2006
até o final de 2006 (fl. 113).

Com relação ao não atendimento ao prazo estabelecido no artigo
43, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, a direção justifica, à fl. 04, do protocolado nº
13.866.940-8, que o atraso ocorreu em virtude:

(…)  da direção e secretaria dar ênfase a prioridade a  burocracia da parte
financeira,  pedagógica e  ao bom funcionamento do dia  a  dia  da escola,
delegando  ao  Setor  Pedagógico  que  conduzisse  a  elaboração  de
documentos  como  o  Projeto  Político-Pedagógico  e  Regimento  Escolar,
necessários  e  que  fazem  parte  do  processo  de  renovação  do
reconhecimento  de  curso.  No  entanto,  ocorreram  problemas  com  a
pedagoga que trabalhava no Colégio e que é de conhecimento deste NRE . 
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Houve  remoção  da  pedagoga  para  outro  Colégio,  assumindo  então,  em
março de 2015 outra Pedagoga no Colégio, a qual conduziu a reelaboração
do Projeto Político-Pedagógico e Regimento Escolar encaminhando ao NRE,
os  quais  foram  aprovados.  Outras intempéries  ocorreram  dificultando  o
andamento do processo como, por exemplo, furto da rede elétrica e que por
morosidade  e  motivos  burocráticos  o  Colégio  ficou  70  dias  sem energia
elétrica,  dificultando  o  trabalho,  outro  agravante  é  o  laudo  da  vigilância
sanitária,  pois  a  CAF/SEED  exige  o  contrato  de  uma  empresa  de
dedetização autorizada pelo  Estado do Paraná para realizar a limpeza das
caixas d'água (…).

Quanto  ao  pedido  de convalidação de estudos  solicitado pela
direção da instituição de ensino,  sob o protocolo  nº  13.866.940-8,  anexo a  este
processo, a CDE, se manifestou:

1 - Os Relatórios Finais do Curso Ensino Médio, ano letivo de 2006 a 2015
do  Colégio  Estadual  do  Campo  Irmã  Ambrósia  Sabatovich  –  Ensino
Fundamental e Médio, município de São José do Pinhais, às fls. 23 a 148,
estão em consonância com a Matriz Curricular, e conforme as orientações
desta Coordenação de Documentação Escolar/SEED.

2 – Os Relatórios Finais do Curso Ensino Médio, às fls 23 a 55, encontram-
se arquivados n/coordenação, e às fls. 56 a 148 encontram-se no Sistema
SERE/WEB  aguardando  os  atos  oficiais  de  reconhecimento  para  serem
validados por esta Coordenação de Documentação Escolar/SEED (fl. 157).

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries.
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Matriz Curricular (fls. 19 a 22)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 131)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 120)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
34/16,  de  22/02/16, do NRE  da Área Metropolitana Sul,  composta pelos técnicos
pedagógicos:  Lúcia  de  Fátima  Mattiossi  de  Arruda,  licenciada  em  Geografia;
Alexandra Silva,  bacharel  em Administração  e  Marilene Parmezan,  licenciada em
Pedagogia,  após  verificação  in  loco,  emitiu  laudo  técnico  ao  pedido  de
reconhecimento do Ensino Médio e informa no relatório circunstanciado:

O  colégio  possui  uma  estrutura  em  alvenaria  em  bom  estado  de
conservação. A documentação dos alunos encontra-se arquivada em pastas
individuais, em ordem alfabética, em arquivos, na secretaria da escola. (…)
Laboratório  de  Ciências,  Biologia,  Física  e  Química  (…)  muito  bem
equipados  (…).  O  laboratório  de  Informática  (…)  dispõe  de  dezoito
computadores  (…).  A biblioteca  (…)  dispõe  de  um  computador  (…)  um
acervo  bibliográfico com 2116 exemplares de (livros  técnicos,  literatura e
didáticos) (…). A instituição de ensino possui duas quadras poliesportivas
(…) dispõe de equipamentos para acessibilidade como rampas, corrimão,
bebedouro e banheiro adaptado. (...)
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A instituição aderiu ao Programa Brigada Escolar – Defesa Civil na Escolar
(…).  Não  possui  ainda  o  Certificado  de  Conformidade  porque  dois
brigadistas da escola ainda não possuem o Curso em EAD e presencial (…)
recebeu o Laudo da Vigilância Sanitária nº  509/2016 (...) com validade até
02/03/2017.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Sul, em  23/02/16, 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. 134).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 138)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
508/16, de 11/03/16, é favorável ao reconhecimento do Ensino Médio.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do
Colégio  Estadual  do  Campo Irmã Ambrósia  Sabatovich –  Ensino  Fundamental  e
Médio, município de São José dos Pinhais.

O  Ensino  Médio foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 2392/06, de 26/05/06, pelo prazo de um ano, a partir do início de 2006
até o final de 2006. Embora a instituição de ensino pelo protocolado nº 13.866.940-8,
de  30/11/15, solicite a convalidação de estudos do Ensino Médio de  2006 a 2014,
não se faz necessário, considerando que com o ato de reconhecimento do referido
curso, todos os atos escolares praticados ficam regularizados.

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 adequada, vínculo com o Programa Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o  Certificado  de
Conformidade do Corpo de Bombeiros.  O Laudo da Vigilância Sanitária  nº 509/16,
possui prazo de validade até 02/03/17, dispõe de recursos materiais, pedagógicos e
tecnológicos, em consonância com a Deliberação nº 03/13 - CEE/PR. 

Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores  das
disciplinas  de  Física  e  Sociologia  não  possuem  habilitação  específica  para  as
disciplinas  indicadas,  contrariando  o  estabelecido  no  inciso  IV,  do  artigo  45,  da
Deliberação nº 03/13 - CEE/PR. 

O atraso no pedido do reconhecimento do referido curso ocorreu
por problemas administrativos e devido  às providências  em reunir os documentos
necessários para instruir o processo.
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II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao  reconhecimento  do
Ensino Médio, do Colégio Estadual  do Campo Irmã Ambrósia Sabatovich – Ensino
Fundamental e Médio, município de São José dos Pinhais, mantido pelo Governo do
Estado do Paraná, desde o início de 2006, excepcionalmente até o final de 2017.

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. 

A instituição de ensino deverá:

a)  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;

b)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Física e Sociologia.

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

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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