
PROCESSO Nº 731/16                              PROTOCOLOS Nºs 11.664.258-1
          11.805.773-2

                                    

PARECER CEE/CEMEP Nº 543/16         APROVADO EM  15/08/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL   BARRO  PRETO   –  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 976/16      –
Sued/Seed, de 16/06/16, encaminha a este Conselho os expedientes protocolados
no NRE da Área Metropolitana Sul, em 30/11/12 e 20/12/12, respectivamente,  de
interesse do Colégio Estadual Barro Preto – Ensino Fundamental e Médio, município
de  São  José  dos  Pinhais,  que  solicita  o reconhecimento  do  Ensino  Médio e
convalidação dos atos escolares praticados.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Barro Preto  – Ensino Fundamental e Médio,
localizado na Rua  Alameda Bom Pastor, nº 3000, Bairro Barro Preto, 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
2002/16, de 17/05/16, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação
em DOE, de 08/06/16  a  08/06/21 (fl. 125 – protocolado nº 11805773-2).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 4873/11,  de 07/11/11, a partir do início do ano de 2008 (fl. 05).

         O Colégio Estadual Professora Lindaura Ribeiro Lucas – Ensino
Fundamental e Médio, município de São José dos Pinhais, foi credenciado para a
emissão de documentação escolar dos alunos concluintes do Ensino Fundamental e
Ensino Médio do Colégio em pauta (fl. 133 - protocolado nº 11805773-2).
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A direção da instituição de ensino apresentou justificativa quanto
ao atraso na solicitação da renovação do curso, a saber:

Vimos  por  meio  deste  justificar  que  não  foi  entrado  com  o  pedido  de
Reconhecimento do Ensino Médio em tempo hábil,  porque estávamos na
pendência da emissão dos Laudos do Corpo de Bombeiros e da Vigilância
Sanitária (...).
E por fim somente agora conseguimos os laudos para dar início ao processo
acima  citado  e  que  nas  próximas  renovações  o  Colégio  irá  fazer  com
antecedência para ter tempo hábil  de encaminhar os processos no tempo
determinado (fl. 116).

Sobre  a  convalidação  de  estudos  solicitada  pela  direção  da
instituição de ensino (fl. 02 - protocolado nº 11805773-2),  a CDE se manifestou:

(…)
-  os Relatórios Finais do Ensino Médio  às fls.  10 a 42  e fls.  65 a 121
referentes aos anos  letivos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e
2015 estão de acordo com as matrizes curriculares às fls. 4 a 6 e à fl. 61;

- lembramos que os Relatórios Finais ainda não foram validados por esta
CDE/SEED,  considerando  que  o  curso  em  questão  ainda  não  possui
reconhecimento (fl. 124).

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matrizes  Curriculares  (fl.  111  e  112   -  protocolado  nº
11.664.258-1 e fls. 4 a 6 - protocolado nº 11805773-2)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 54)

1.4 Comissão de Verificação (fls. 123 a 134)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
109/16,  de 08/04/16,  do NRE da Área Metropolitana Sul, composta pelas técnicas
pedagógicas:  Alexandra  Silva,  bacharelado  em  Administração  e  Iara  Plantes
Machado e Marilene Parmezan, licenciadas em Pedagogia, procedeu a verificação
in loco e emitiu laudo técnico ao pedido de reconhecimento do Ensino Médio.

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 125 a 129):

O Colégio possui atualmente seis salas de aula em alvenaria usadas pelo
Ensino Fundamental e Médio, conta com uma biblioteca, um laboratório de
Informática (...)
– Melhorias pedagógicas:  O Colégio conta com diversos equipamentos

e recursos pedagógicos e tecnológicos para atendimento dos alunos e
professores. Na parte de informática possuem um Laboratório com doze
computadores  e  em  breve  será  instalado  o  Proinfo  com  18
computadores para auxiliar os professores nas aulas e aos alunos com
pesquisa  e  no  desenvolvimento  de  atividades  com  a  aquisição  de
projetos  como  o  de  multimídia,  notebook  e  uma  tela  de  projeção.
Também  foram  adquiridos  equipamentos  Áudio  Visual,  como  DVD,
Radio,  Caixas  de  Som  e  sua  clientela  com  acervos  didáticos  ou
literários.

– Laboratório de Ciências, Biologia, Física e Química
  A instituição ainda não possui  laboratório,  os professores retiram o
material  de laboratório  que fica  guardado na biblioteca e na sala  da
Direção, quando precisam e realizam as aulas práticas em sala de aula.

Espaço para Educação Física:
Os alunos  dispõem de um espaço sem cobertura  para  a  realização  das
atividades de Educação Física.
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Acessibilidade:
 A instituição não possui rampas de acesso, não possui banheiro adaptado
para  alunos,  não  possui  indicadores  sonoros,  porém  possui  treze
indicadores visuais e seis corrimões (...).

Corpo de Bombeiros, Licença  Sanitária:
A instituição  aderiu  ao  Programa  Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na
Escola e realizou as atividades previstas para a emissão da Declaração da
Brigada .(...)
A instituição  de  ensino  (...)  recebeu  o  Laudo  da  Vigilância  Sanitária  nº
1.804/2015 em 04/09/2015,  com validade  até  04/09/2016 (com grifos  do
original).                  

O Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo  NRE  da  Área
Metropolitana  Sul,  de  11/04/16,  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. 135).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1063/16-CEF/Seed,  é favorável ao reconhecimento do Ensino Médio (fls. 126 e 127
- protocolado nº 11805773-2).

2.   Mérito

Trata-se  do  pedido  de reconhecimento  do  Ensino  Médio  do
Colégio  Estadual  Barro  Preto –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de
São José dos Pinhais.

Ressalta-se  que  a  matéria  foi  protocolada  sob  a  égide  da
Deliberação nº 02/10 – CEE/PR, porém a Comissão de Verificação realizou a visita
in  loco,  em  11/04/16,  e  anexou  o  Termo  de  Compromisso,  na  vigência  da
Deliberação nº 03/13-CEE/PR. Portanto, o reconhecimento do Ensino Médio será
concedido de acordo com esta Deliberação.

O curso foi autorizado a funcionar pela  Resolução Secretarial
nº 4873/11,  de 07/11/11, com registro no § 1º “a partir do início do ano de 2008”.
Tendo  em vista  o  parágrafo  mencionado, o  pedido  de  convalidação  não  se  faz
necessário,  (fl.  02  -  protocolado  nº  11805773-2), porque  o  ato  de  reconhecimento  do
referido curso deve abrangê-lo desde o início, assim a vida escolar dos alunos fica
regularizada.

Da análise do processo e com base no relatório circunstanciado
da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino possui recursos
humanos devidamente habilitados, materiais e pedagógicos. Entretanto, não dispõe
de laboratório de Química, Física e Biologia; não há quadra poliesportiva coberta  e
não atende plenamente  aos educandos com deficiência.
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    Cabe  observar  que  o  Colégio  aderiu  ao  Programa  Brigadas
Escolares – Defesa Civil na Escola para a  obtenção do Certificado de Conformidade
do Corpo de Bombeiros. Apresentou o laudo da Vigilância Sanitária com validade até
04/09/16.

       A direção da instituição de ensino  justificou o não atendimento ao
prazo estabelecido no artigo 43 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, expondo que o
atraso no envio  do  processo ocorreu  em razão das providências  para  reunir  os
documentos necessários para instruir o pedido.

       
Ao protocolado foi apensada a vida legal da instituição de ensino

(fls. 132 e 133).

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao  reconhecimento  do
Ensino Médio,  do  Colégio  Estadual  Barro Preto – Ensino Fundamental  e  Médio,
município de São José dos Pinhais, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, em
caráter excepcional, desde o início do ano de 2008 até o final do ano de 2017.   

A mantenedora deverá:

a)  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 obter o  Certificado de Conformidade
às exigências de prevenção de incêndio e emergências;

b) providenciar o espaço físico para o laboratório de Química,
Física e Biologia;

c) fazer as adequações necessárias para o pleno atendimento
aos educandos com deficiência.

A instituição de ensino deverá atender ao contido na Deliberação
nº  03/13-CEE/PR  em  relação  às  normas  e  prazos  ao  solicitar  a  renovação  do
credenciamento para oferta da Educação Básica e a renovação do reconhecimento
do Ensino Médio.

Adverte-se a mantenedora e o Colégio Estadual Barro Preto  –
Ensino Fundamental e Médio, do município de São José dos Pinhais,  de que devem
observar o cumprimento das Deliberações do CEE/PR que normatizam o Sistema de
Ensino do Paraná.

Encaminhamos:

a)   cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para a expedição do ato de reconhecimento do Ensino Médio;
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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, 15 de agosto  de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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