
PROCESSO Nº 698/16                        PROTOCOLO Nº 13.992.884-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 564/16            APROVADO EM 16/08/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  PROFESSORA  MARILZE  DA  LUZ
BRAND – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: ARAUCÁRIA

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio e de convalidação dos
atos escolares praticados antes da publicação do ato autorizatório a
partir  do início do ano de 2010 até  04/12/12, para regularização da
vida escolar dos alunos.

 
RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 942/16 –
Sued/Seed, de  10/06/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE da Área Metropolitana Sul, em 11/03/16, do Colégio Estadual Professora
Marilze da Luz Brand – Ensino Fundamental e Médio, município de Araucária, que
solicita o reconhecimento do Ensino Médio e a convalidação dos atos escolares
praticados antes da publicação do ato autorizatório a partir  do início do ano de
2010 até 04/12/12, para regularização da vida escolar dos alunos, apresentando a
seguinte justificativa:

(…)

Devido a  grande procura por vagas de Ensino Médio nos períodos da
manhã  e  tarde  o  Colégio  Estadual  Professora  Marilze  da  Luz  Brand
surgiu  em caráter  emergencial,  sendo  instalado anteriormente em um
prédio  locado e  sem condições,  o  Colégio  passou  por  problemas de
troca  de  direção  e  no  ano  de  2015  foi  instalado  em  um  prédio  do
município.  Após  todas  estas  mudanças  desde  quando  assumimos a
direção  levantamos  todas  as  situações  pendentes  e  dentre  elas  o
processo de autorização e reconhecimento do Ensino Médio (fl. 306).

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Professora  Marilze  da  Luz  Brand  –
Ensino Fundamental e Médio, localizado na Rua Barigui, nº 120, Bairro Iguaçu, do
município  de  Araucária,  é  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Foi
credenciado para  a  oferta  da  Educação Básica  pela  Resolução Secretarial  nº
6914/12,  de  19/11/12,  pelo prazo  de  05 (cinco) anos,  a partir  da data da sua
publicação em DOE, de 04/12/12 até 04/12/17 (fl. 267).
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O Ensino Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 6914/12, de 19/11/12, pelo prazo de 01 (um) ano, com implantação
simultânea, a partir da data da sua publicação em DOE, de 04/12/12 até 04/12/13
(fl. 267).

Pela Resolução Secretarial nº 2087/16, de 23/05/16, houve a
alteração no endereço da instituição de ensino,  da Rua Júlio Szymanski, nº 28,
para Rua Barigui, nº 120, do mesmo município (fl. 305).

A nomenclatura  da  instituição  de  ensino  foi  adequada  em
virtude da autorização do funcionamento do Ensino Fundamental (anos finais),
concedida  pela  Resolução  Secretarial  nº  2088/16,  de  23/05/16,  passando  de
Colégio Estadual Professora Marilze da Luz Brand – Ensino Médio, para Colégio
Estadual  Professora Marilze da Luz Brand – Ensino Fundamental  e  Médio (fl.
309).
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1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fls. 270 e 271)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 307)

1.4 Comissão de Verificação (fls. 272 e 283)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  110/16,  de  28/03/16,  do  NRE  da  Área  Metropolitana  Sul,  integrada 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.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 273 a 282):

(…)

O diretor relata que o atraso no envio do protocolado se deu pelo fato
que o Colégio sofreu alguns problemas administrativos durante um longo
tempo ocasionando inclusive a troca de direção; outros fatos foram a
mudança de endereço após o processo de estadualização que ocorreu
no município, a ausência do laudo da Vigilância Sanitária e parte dos
brigadistas que não concluíram o curso para a emissão do Certificado de
Conformidade.

(…)  A  mudança  de  endereço  ocorreu  devido  ao  processo  de
estadualização  que  ocorreu  no  município,  após  um  acordo  entre  a
Prefeitura de Araucária e  o Governo do Estado do Paraná, onde ficou
estabelecido que o Colégio Marilze funcionará com termo de Cessão de
Uso, diante da necessidade de assumir a matrícula dos alunos do Ensino
Fundamental – Anos Finais, no ano de 2015. 

(…)  O  termo  de  Cessão  de  Uso  nº  002/2015,  com  vigência  até
31/12/2040; não há dualidade administrativa. 

(…)  O  prédio  dispõe  de  dois  pavilhões,  em um  pavilhão  funciona  o
espaço  administrativo,  sala  dos  professores,  despensa,  cozinha,
biblioteca,  laboratório  de  Informática,  sala  de  vídeo,  almoxarifado,
mecanografia, sala da direção e no outro funcionam doze salas de aula,
biblioteca do professor e sala de atendimento pedagógico. 

(…) Entre as melhorias efetuadas durante o período de 2010 a 2015,
estão  a  manutenção  da  parte  elétrica  e  hidráulica,  organização  da
biblioteca,  reuniões mais frequentes com os pais,  grupos de estudos,
entre outras. 

(…) O laboratório de Informática conta com computadores do PR Digital
e do PROINFO. 
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(…)  A  biblioteca  possui  um  espaço  físico  adequado,  com  acervo
bibliográfico  de  10.247  exemplares,  sendo  3.046  literários  e  7.201
didáticos;  há também  DVD's para pesquisas,  filmes educativos,  jogos
pedagógicos, mapas, globos, entre outros. 

(…) Dispõe de uma quadra poliesportiva sem cobertura. 

(…) Não possui laboratório de Biologia, Física e Química, na justificativa
enviada o gestor relata “que estão reorganizando os espaços internos
para a instalação do laboratório”; atualmente os professores trabalham
com laboratório itinerante, com kit's encaminhados pela Seed. 

(…)  A  instituição  de  ensino  dispõe  de  acessibilidade  em  toda  sua
extensão para atender  cadeirantes e portadores de deficiência,  tendo
rampas  e  corrimão,  permitindo  acesso  em  todo  o  Colégio,  desde  a
entrada, salas de aula, banheiros, área administrativa, refeitório e quadra
de esportes. 

(…) Aderiu ao  Programa Brigadas Escolares –  Defesa Civil na Escola;
ainda  não  possui  o  Certificado  de  Conformidade  porque  alguns
brigadistas não realizaram o curso presencial e EaD; recebeu extintores
e luzes de emergência. 

(…) Não possui a Licença Sanitária; o atual gestor justificou “que ainda
não conseguirá receber o laudo porque existe uma ação civil  pública,
com  solicitação  para  melhorias  físicas  no  Colégio”;  para  atender  as
exigências  estão  em  trâmite  dois  protocolados  pertinentes  a  estas
questões,  nº  13.675.434-3  e  nº  13.500.266-6,  assim  que  a  verba  for
liberada, as adequações serão realizadas. 

(…)  O corpo docente possui habilitação de acordo com as disciplinas
indicadas, com exceção do docente de Sociologia que é licenciado em
Filosofia.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE da
Área Metropolitana Sul, em 11/04/16, ratifica as informações contidas no relatório
circunstanciado  e compromete-se a zelar pelo cumprimento  das disposições  da
Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  e  demais  atos  normativos
vigentes no Sistema Estadual de Ensino do Paraná (fl. 284).

Os Relatórios Finais estão anexados às fls. 96 a 265 e 290 a
296. 

A Coordenação de Documentação  Escolar  –  CDE/Seed se
manifestou, à fl. 297:

(…)

– Os Relatórios Finais do Colégio estadual Prof.ª Marilze da Luz Brand,
do município de Araucária, referentes ao Ensino Médio, às fls. 96 a 265 e
às fls. 290 a 296 dos anos letivos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e
2015 estão de acordo com as Matrizes Curriculares às fls. 270 e 271;

– Lembramos que os Relatórios Finais ainda não foram validados por
esta  CDE/SEED,  considerando  que  o  curso  em  questão  ainda  não
possui seus atos autorizatórios regularizados.
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1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 301 e 302)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer
Técnico nº  1216/16-CEF/Seed,  de  09/06/16, é favorável  ao reconhecimento do
Ensino Médio.

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Ensino Médio e de
convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  da  publicação  do  ato
autorizatório, a partir do início do ano de 2010 até 04/12/12, para a regularização
da vida escolar dos alunos do Colégio Estadual Professora Marilze da Luz Brand
– Ensino Fundamental e Médio, do município de Araucária.

A  instituição  de  ensino  teve  suas  atividades  escolares
iniciadas sem o ato  autorizatório, descumprindo o estabelecido no artigo 32, da
Deliberação nº 03/13-CEE/PR,  contudo, justificou tal fato  à  grande procura por
vagas no referido ensino.

Embora  a  Resolução  Secretarial  nº  6914/12,  de  19/11/12,
tenha autorizado o Ensino Médio a funcionar de forma simultânea, verifica-se no
quadro de alunos da Avaliação Interna e nos Relatórios Finais que o referido
curso foi ofertado de forma gradativa.

Em decorrência da autorização do funcionamento do Ensino
Fundamental (anos finais), a partir de 25/05/16, houve adequação à nomenclatura
da instituição de ensino passando para Colégio Estadual Professora Marilze da
Luz Brand – Ensino Fundamental e Médio.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  do
relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se que  a
instituição de ensino  apresenta  recursos  materiais,  pedagógicos  e tecnológicos
condizentes com a proposta pedagógica.  No entanto, não possui espaço físico
específico  para  o  laboratório  de  Biologia,  Física  e  Química  e  o  professor  da
disciplina  de  Sociologia  não  possui  habilitação  específica,  contrariando  o
estabelecido no artigo 45, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A instituição  de  ensino  aderiu  ao  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  porém,  não  possui  o  Certificado  de
Conformidade. 

Cabe observar que a direção justifica a ausência do laudo da
Vigilância Sanitária pelo fato da existência de uma ação civil pública  solicitando
melhorias  na  estrutura  física  do  Colégio.  Entretanto,  visando atender  tais
melhorias encontram-se  em  trâmite  dois  protocolados  junto  à  mantenedora
solicitando recursos para viabilizar as adequações necessárias.
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Ressalta-se que o credenciamento da instituição de ensino
para oferta da Educação Básica esgotar-se-á em 04/12/17. Com base no § 3º, do
art.  25,  da  Deliberação  nº  03/13–CEE/PR,  o  pedido  de  renovação  do
credenciamento deve ser protocolado com pelo menos 180 dias de antecedência
do vencimento do ato.

Com  relação  ao  prazo  para  solicitar  o  reconhecimento  do
curso, a direção da instituição de ensino justifica que o atraso ocorreu devido a
problemas administrativos, à ausência do laudo da Vigilância Sanitária, bem como
ao fato  de alguns  brigadistas  não terem concluído o curso para a emissão do
Certificado de Conformidade.

Em virtude da ausência do espaço físico específico para o
laboratório de Biologia, Física e Química  e à ausência da Licença Sanitária, o
reconhecimento do curso será concedido por prazo inferior a 05 (cinco) anos.

Ao processo foram apensados as Resoluções Secretariais nº
2087/16, de 23/05/16, que trata da alteração de endereço da instituição de ensino
e  nº  2088/16,  de  23/05/16,  que  autorizou  o  funcionamento  do  Ensino
Fundamental (anos finais); a justificativa da direção informando o motivo do início
das  atividades  escolares  sem  a  devida  autorização;  o quadro  de  alunos  da
Avaliação Interna e a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino – VLE (fls. 305 a
309).

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento do Ensino Médio desde 04/12/12 e por
mais  04 (quatro) anos contados a partir  de  04/12/13 até 04/12/17, do Colégio
Estadual  Professora  Marilze  da  Luz  Brand –  Ensino  Fundamental  e  Médio,
mantido  pelo Governo do Estado do Paraná, município de  Araucária, de acordo
com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR;

b)  a  convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  da
publicação do ato autorizatório, a partir  do início do ano de 2010 até  04/12/12,
para regularização da vida escolar dos alunos listados nos  Relatórios  Finais às
folhas 96 a 265 e 290 a 296.

Adverte-se  a mantenedora e  o  Colégio  Estadual  Professora
Marilze da Luz Brand – Ensino Fundamental e Médio, de Araucária, que devem
observar  o  cumprimento  das  Deliberações  do  CEE/PR,  que  normatizam  o
Sistema de Ensino do Paraná.
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A mantenedora deverá:

a)  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;

b) sanar as necessidades da instituição de ensino garantindo
a infraestrutura adequada para o pleno funcionamento do laboratório de Biologia,
Física e Química.

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 credenciamento da instituição de ensino para a oferta da Educação
Básica e a renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b) providenciar a renovação do credenciamento da instituição
de ensino para a oferta da Educação Básica e a renovação do reconhecimento do
curso, que terão os prazos expirados em 04/12/17;

c)  assegurar  docente  com  habilitação  específica  para  a
disciplina de Sociologia.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para a  expedição do ato  de reconhecimento  do  Ensino Médio,  o  qual  deverá
também convalidar os atos escolares praticados desde  o início do ano de 2010
até 04/12/12, para regularização da vida escolar dos alunos;

b) o processo à instituição de ensino, para constituir acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

Linda Mary Inacio De Bortoli
                                                                         Relatora
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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 agosto de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE

EDLB 10


	PROCESSO Nº 698/16 PROTOCOLO Nº 13.992.884-9
	PARECER CEE/CEMEP Nº 564/16 APROVADO EM 16/08/16
	PROCESSO Nº 698/16
	Encaminhamos:




