
PROCESSO Nº 718/16                                PROTOCOLO Nº 13.973.432-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 566/16            APROVADO EM  16/08/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO ESTADUAL  PROFESSORA ANGELINA ANNAMARIA
CÔNSOLO DO PRADO – ENSINO  FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

ASSUNTO:  Pedido de  reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 966/16      –
Sued/Seed, de 15/06/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE da Área Metropolitana Sul,  em 26/02/16,  de  interesse  do Colégio  Estadual
Professora Angelina Annamaria Cônsolo do Prado – Ensino Fundamental e Médio,
município de  São José dos Pinhais, que solicita o reconhecimento do Ensino Médio
e convalidação dos atos escolares praticados (fl. 104).

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Professora Angelina Annamaria Cônsolo do
Prado  – Ensino Fundamental e Médio,  localizado na Rua Doutor Murici, nº  3421,
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
2005/16,  de   17/05/16,  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  a  partir  de  08/06/16   a
08/06/21 (fl. 483).

O Curso de 2º grau – Educação Geral  foi autorizado a funcionar
pela  Resolução Secretarial  nº  2196/97,  de  27/06/97,  com  implantação gradativa,
pelo prazo de 02 (dois) anos,  a partir do início do ano letivo de 1997 até o final do
ano de 1998 (fl. 105).

 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. 491).
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Sobre  a  convalidação  de  estudos  solicitada  pela  direção  da

instituição de ensino (fl. 123),  a CDE se manifestou:

(…)

Os Relatórios Finais (...),  às fls.  142 a 445 dos anos letivos 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011,  2012,  2013,  2014  e  2015  estão  de  acordo  com  as  matrizes
curriculares às fls. 108, 109 e das fls. 125 a 132;

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 (fl. 482).

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

 Matrizes Curriculares (fls. 108 e 109 e 125 a 132)
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1.3 Avaliação Interna (fls. 119 e 120)
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1.4 Comissão de Verificação (fls. 110 a 121)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
97/16,  de   11/03/16,  do NRE da Área Metropolitana Sul, composta pelas técnicas
pedagógicas: Lúcia  de  Fátima  Mattiossi  de  Arruda,  licenciada  em  Geografia;
Alexandra Silva, bacharelado em Administração e Marilene Parmezan – licenciada
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. 111 a 120):
                   

(...)
O  Colégio  (...)  funciona  em  dualidade  administrativa  com  o  Centro  de
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – CAIC e um CMEI – Centro
Municipal  de  Educação  Infantil/Creche  e  uma  Unidade  de  Saúde,
pertencentes ao município de São José dos Pinhais (...).
O  espaço  ocupado  pelo  Colégio  estadual  possui  bom  espaço  de
conservação,  pintura  realizada em 2015,  grades e  cortinas  em todas as
janela (...).
Laboratório de Informática/Biblioteca
O laboratório de informática PROINFO com área de 45 m² dispõe de 19
computadores (...).
A biblioteca compartilha o espaço com o laboratório de Informática (...). O
acervo  total  é  de  aproximadamente  1015  livros.  Há  um acervo  para  os
docentes com 120 exemplares. O ambiente é iluminado e ventilado (...)
A escola  não  possui  Laboratório  de  Ciências/Química/Física/Biologia.  As
atividades práticas são realizadas em laboratório itinerante. Os professores
retiram da biblioteca os materiais disponíveis e  levam para a sala de aula.
Foi  anexado ao protocolado  volume I,  às  folhas  99,  uma justificativa  do
gestor do Colégio, informando que já solicitou à atual Direção – Geral do
Complexo CAIC um espaço para a implantação do laboratório no Colégio
(...)

Espaço para Educação Física
O colégio  estadual  em questão utiliza  uma quadra coberta  com área de
200m² em parceria com a Escola Municipal Rosi Machado Marchesini. Há
também uma quadra descoberta  compartilhada pelas  duas escolas,  com
área de 120m²

Acessibilidade

 O Colégio possui rampa de acesso, corrimãos, banheiro  adaptado para
portadores de necessidades especiais.
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A instituição de ensino criou a Brigada Escolar com aprovação do Conselho
Escolar (...).
A instituição  de  ensino  apresentou  o  Laudo  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde de São José dos Pinhais – Departamento de Promoção e Vigilância
Sanitária  sob  o  nº  614/16,  de  15/03/16,  com  data  de  vencimento  em
15/03/17 (...).

Com relação aos recursos humanos, a professora (...) com graduação no
curso  de  Fonoaudiologia,  ministra  aulas  de  Biologia  porque  possui
certificado de conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica de
Docentes para Ciências Biológicas do Ensino Fundamental e do Médio e o
professor (...) assumiu o concurso na disciplina de História no ano de 2004,
sendo licenciado  em Filosofia,  pois  conforme a  Portaria  nº  399/MEC os
cursos  de  Filosofia  cursados  e/ou  iniciados  até  18/06/1998  habilitou  os
profissionais  a  ministrarem aulas  nas  disciplinas  de  Filosofia,  História  e
Sociologia,  porque  consta  em  seu  histórico  que  realizaram  estágio
supervisionado  obrigatório  nas  três  disciplinas  citadas,  de  acordo  com
justificativa  do Setor de Recursos Humanos deste NREAMSUL, anexada ao
protocolado  volume  I.  Os  demais  docentes,  profissionais  da  equipe
administrativa  e  equipe  de  apoio  possuem  a  formação  exigida  pela
Legislação Vigente.
(...)

Justificativa pelo atraso do protocolado

Foi anexada ao protocolado volume I,  à fl.  94,  uma justificativa pelo não
cumprimento do prazo para a regularização do Ato. O gestor da instituição
de ensino relatou que quando assumiram a direção receberam um colégio
com  diversas  fragilidades,  desde  a  falta  de  materiais  básicos  como  de
expediente,  higiene e limpeza,  reformulação do Regimento  Escolar  e  do
Projeto  Político  Pedagógico,  necessidade  de  obtenção  do  Laudo  da
Vigilância  Sanitária  e  atualmente  completar  a  documentação  da  Brigada
para a emissão do Certificado de Conformidade. Esses foram os principais
motivos  que  levaram  ao  atraso  no  envio  do  processo  com  pedido  de
reconhecimento do Ensino Médio ( sem grifos no original).

O Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo  NRE  da  Área
Metropolitana  Sul,  de  18/03/16,  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. 122).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 484)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1065/16-CEF/Seed,  é favorável ao reconhecimento do Ensino Médio.

2.   Mérito

Trata-se  do  pedido  de reconhecimento  do  Ensino  Médio  do
Colégio  Estadual  Professora  Angelina  Annamaria  Cônsolo  do  Prado –  Ensino
Fundamental e Médio, município de  São José dos Pinhais.
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Embora  o  pedido  da  instituição  de  ensino  contemple  a
convalidação de estudos de 1997 a 2015, trata-se somente do reconhecimento do
Ensino Médio.

Salienta-se  que  o  curso foi  autorizado  a  funcionar  pela
Resolução Secretarial nº 2196/97,  de 27/06/97, com implantação gradativa, pelo
prazo de 02 (dois) anos,  a partir do início do ano letivo de 1997 até o final do ano de
1998,  e  a  solicitação  de  convalidação  não  se  faz  necessária,  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  apresenta
recursos materiais e  pedagógicos.  Entretanto,  não possui laboratório de Química,
Física  e  Biologia  e  nem  dispõe  de  quadra  poliesportiva  própria,  estando  em
desacordo com  o inciso III, artigo 45 da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

        O relatório da Comissão de Verificação aponta que a professora
indicada para a disciplina de Biologia tem graduação no curso de Fonoaudiologia,
mas  possui  certificado  de  conclusão  do  Programa  Especial  de  Formação
Pedagógica de Docentes para Ciências Biológicas e o docente que atua em História
é licenciado em Filosofia,  porém está amparado pela Portaria nº 399/ MEC,  de
acordo com justificativa  do Setor de Recursos Humanos do Núcleo Regional da
Área Metropolitana Sul.

Cabe  observar  que  o  Colégio  aderiu  ao  Programa  Brigadas
Escolares – Defesa Civil na Escola para a obtenção do Certificado de Conformidade.
Apresentou laudo da Vigilância Sanitária válido até  15/03/17.

 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 sanar os
problemas  de  infraestrutura,  bem  como  reunir  os  documentos  necessários  para
instruir o pedido.

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao  reconhecimento  do
Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Professora  Angelina  Annamaria  Cônsolo  do
Prado  – 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  1997 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  a  obtenção  do  Certificado  de
Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências;
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b) providenciar o espaço físico para o laboratório de Química,
Física e Biologia;

c)  prover a construção da quadra poliesportiva.

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 Professora
Angelina Annamaria Cônsolo do Prado – 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;

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

É o Parecer.

 Linda Mary Inacio De Bortoli
                                                                  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 agosto de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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