
PROCESSO N° 506/16                                                PROTOCOLO N° 14.000.461-8

PARECER CEE/CEMEP Nº  452/16                             APROVADO EM 16/06/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA –
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: MEDIANEIRA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado da Educação,  pelo  ofício  nº  671/16 –
Sued/Seed,  de  27/04/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE  de  Foz do Iguaçu, em  16/03/16, de interesse  do Colégio  Estadual  Marechal
Arthur da Costa e Silva – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, município de
Medianeira, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio  Estadual  Marechal Arthur da Costa e Silva – Ensino
Fundamental,  Médio  e  Profissional, localizado na  Rua  Santa  Catarina, nº  1789,
Centro, do município de Medianeira, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná.
Foi credenciado para a oferta da Educação Básica  pela Resolução Secretarial  nº
2162/12, de 13/04/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação
em DOE, de 23/04/12 até 23/04/17 (fls. 147 e 148).

Pela  Resolução  Secretarial  nº  4147/13,  de  09/09/13,  foi
credenciado para a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de 08/10/13 até
08/10/18. Ainda pela referida Resolução houve a adequação na nomenclatura da
instituição de ensino que passou a denominar-se Colégio Estadual Marechal Arthur
da Costa E Silva – Ensino Fundamental, Médio e Profissional (fl. 171).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  1102/94,  de  25/02/94,  e  reconhecido pela Resolução Secretarial  nº
2270/01,  de  28/09/01.  A  última  renovação do reconhecimento  foi  concedida pela
Resolução Secretarial  nº  7788/12, de  19/12/12,  pelo  prazo de  05 (cinco) anos, a
partir de 13/09/11 até 13/09/16 (fl. 133).
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1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fls. 149 e 150)
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1.3  Avaliação Interna (fl. 160)

Quanto  aos  números  apresentados  no  quadro  acima,  a
Comissão de Verificação informou em seu relatório circunstanciado:

(…)

Justifica-se  o  elevado índice  de  reprovação e evasão escolar  do Ensino
Médio do referido estabelecimento, tendo em vista que a maioria dos casos
ocorre  no  período  noturno  em  que  os  alunos  já  estão  em  defasagem
idade/série e muitos já estão trabalhando. Por não conseguirem conciliar o
estudo com o trabalho, muitos desses alunos acabam faltando, e até mesmo
desistindo das aulas. Outro fator a ser considerado é que o Colégio está
localizado em uma região em que a grande parte das famílias trabalha com
mercadorias  oriundas  do  Paraguai  e  sabemos  que  muitos  jovens  e
adolescentes são recrutados para o transporte de mercadorias, favorecendo
assim  o  abandono  dos  estudos.  A Equipe  Pedagógica  da  Instituição  de
Ensino  buscou  alternativas  no  sentido  de  minimizar  esses  índices,  mas
infelizmente muitos encaram a informalidade da fronteira como um trabalho,
sendo para muitas famílias, o único meio de sobrevivência. Nos casos de
abandono escolar no período diurno, a escola junto às famílias, tenta meio
para a permanência do aluno, nestes casos é solicitado apoio do Conselho
Tutelar  para  acompanhamento  e  abordagem  de  situações  que  possam
afetar o comparecimento do aluno ao Colégio. Já nos casos de reprovação
durante o ano, os alunos com nota abaixo da média são acompanhados pela
Equipe  Pedagógica  e  pelos  pais,  bem  como  seus  professores  para  dar
suporte e apoio (fl. 161).

1.4 Comissão de Verificação (fls. 151 e 164)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
32/16,  de  28/03/16, do  NRE  de  Foz  do  Iguaçu,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos:  Fátima  A.  Gimenes  de  Oliveira, licenciada  em  Pedagogia, Sandro
Márcio Tonhato,  licenciado em Geografia e Maria Rosvaine Barco Catto,  licenciada
em Pedagogia, 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. 152 a 163):

(…)

O  Colégio  apresenta  um  ambiente  satisfatório  e  adequado  à  proposta
pedagógica.  (…)  Ocorreram  melhorias  na  estrutura  física,  aquisição  de
equipamentos  e  materiais  pedagógicos:  pintura  das  salas  de  aula,
adequação  para  acessibilidade,  ampliação  da  biblioteca,  aquisição  de
projetor  multimídia,  ampliação  do  acervo  bibliográfico,  bem  como  a
capacitação dos recursos humanos. (…) O laboratório de Informática está
equipado com 33 computadores.  (…) O laboratório  de Química,  Física e
Biologia encontra-se equipado com as vidrarias e materiais necessários para
um bom trabalho. (…) A biblioteca ocupa um espaço satisfatório e dispõe de
acervo  bibliográfico  com  literatura  específica  para  o  Ensino  Médio.  (…)
Possui duas quadras de esportes, coberta e descoberta, suficiente para a
demanda de alunos nos períodos diurno e noturno. (…) Aderiu ao Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola. Consta no calendário escolar a
realização do simulado do plano de abandono nos dias 31/03/16 e 24/10/16.
(…) A Licença Sanitária encontra-se atualizada, vigente até 09/03/17. (…) O
corpo docente possui habilitação de acordo com as disciplinas indicadas.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Foz  do  Iguaçu,  em  06/04/16,  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. 165).

 1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 167 e 168)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  883/16-CEF/Seed,  de  25/04/16, 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 Marechal Arthur da Costa e Silva – Ensino Fundamental,
Médio e Profissional, município de Medianeira.

Em  relação  ao  credenciamento,  a  instituição  de  ensino
apresentou  a  Resolução  Secretarial  nº  2162/12,  de  13/04/12,  que  trata  do
credenciamento  para  a  oferta  da  Educação  Básica,  pelo  prazo  de  23/04/12  até
23/04/17. 

Cabe retomar que de acordo com os artigos 23, da Deliberação
nº 03/13-CEE/PR e 43 da Deliberação nº 05/13-CEE/PR, os credenciamentos foram
unificados,  entretanto,  o  artigo  98  da  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR  considera  o
prazo de vencimento do último credenciamento que será admitido para a Educação
Básica. 

EDLB                                                                                                                                                                                              5  



PROCESSO Nº 506/16

Assim sendo, a Resolução Secretarial nº 4147/13, de 09/09/13,
credenciou a instituição de ensino para a oferta da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, no período de 08/10/13 até 08/10/18.

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,  estando em conformidade com o
artigo 47 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR. 

Cabe observar que  a instituição de ensino aderiu ao Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, no entanto, não possui o Certificado de
Conformidade.

Ao  processo  foram  apensados  a  Resolução  Secretarial  nº
4147/13, de 09/09/13, que trata do credenciamento da instituição de ensino para a
oferta  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  e a  Vida  Legal  do
Estabelecimento de Ensino – VLE (fls. 171 a 174).

II -  VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual  Marechal Arthur da Costa e
Silva – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, município de Medianeira, mantido
pelo  Governo  do  Estado do  Paraná,  pelo  prazo  de  05 (cinco)  anos,  a  partir  de
13/09/16 até 13/09/21, de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir as condições 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 atender ao contido na Deliberação
nº 03/13-CEE/PR, 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.

Paulo Afonso Schmidt
                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, 16 de junho de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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