
PROCESSO N° 697/16                                                PROTOCOLO N° 13.592.506-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 568/16                             APROVADO EM 16/08/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  TANCREDO  NEVES  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDARÉ

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria  de Estado da Educação,  pelo  ofício  nº  963/16 –
Sued/Seed,  de  15/06/16,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE da Área Metropolitana Norte, em 27/04/15, de interesse  do Colégio  Estadual
Tancredo  Neves –  Ensino  Fundamental  e Médio,  do  município  de  Almirante
Tamandaré, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual Tancredo Neves –  Ensino Fundamental  e
Médio, localizado na Rua Rio Negro, nº 388, Bairro Jardim Amazonas, do município
de  Almirante  Tamandaré, mantido pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,  foi
credenciado para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
1180/16, de 22/03/16, pelo prazo de dez anos, de 11/04/16 até 11/04/26.

O Curso de 2º Grau - Educação Geral foi autorizado a funcionar
pela  Resolução  Secretarial  nº  600/98,  de  03/03/98, obteve  a  prorrogação de
funcionamento  pela  Resolução Secretarial nº  2307/00,  de  10/07/00, reconhecido
pela Resolução Secretarial nº 2367/03, de 13/08/03, e pela Resolução Secretarial nº
1009/10, de 18/03/10, foi concedida a renovação do reconhecimento pelo prazo de
cinco anos, de 13/08/08 até 13/08/13.

A direção da instituição de ensino  justifica,  às  fls.  90 e 91,  o
atraso no envio do processo e à ausência da Licença da Vigilância Sanitária:

(...) justifica-se o  atraso  na  solicitação  do  pedido  de  Renovação  do
Reconhecimento do Ensino Médio (...) principalmente ao fato da demora na
organização de documentação de professores e funcionários,  pois alguns
foram  para  outros  estabelecimentos  de  ensino  e  precisaram  ser
substituídos, também devido as duas paralisações que ocorreram este ano
havendo a dificuldade de contato com os docentes e agentes educacionais
para entrega de documentos atualizados que se faziam necessário para o
encaminhamento do referido processo (fl. 90).
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Vimos por meio deste justificar a ausência do Laudo da Vigilância Sanitária
nesse  processo  de  renovação.  Conforme  visita  realizada  na  data  de
27/03/2015, foram feitas várias exigências para a obtenção do Laudo da
Vigilância,  porém  algumas  escolas  não  tem  condições  financeiras  e
estruturais  de  realizá-las  sem  recursos  específicos  provenientes  da
mantenedora (SEED). Algumas exigências já estão sendo providenciadas,
as de menores valores com recursos oriundos da APMF do estabelecimento
de  ensino,  sendo  os  recursos  escassos  devendo  as  adequações  serem
feitas  gradualmente.  Reconhecemos  que  essas  adequações  são
importantes e devemos cobrar a mantenedora que realize um projeto para
adequar  a  escola  a  essas  solicitações.  Sendo  assim  solicitamos  vossa
compreensão  e  pedimos  que  seja  analisado  tal  situação  para  que  esse
processo possa seguir seus trâmites legais (fl. 91).

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fls. 72 e 73)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 107)

A direção da instituição de ensino justifica, à fl. 108, o abandono
e a reprovação no Ensino Médio:

(…) Informamos que o Colégio (…) tem como proposta realizar a avaliação
dos alunos, com o objetivo de acompanhamento do processo de construção
do conhecimento, enfocando sempre a aprendizagem do aluno, por isso é
de suma importância verificar que a escola realizou todos os procedimentos
que tem para que não acontecesse tanta reprovação (…). Logo, no que se
refere aos desistentes, cabe ressaltar que existem vários fatores de ordem
social  e  pedagógica  que  acabam  levando  à  evasão  escolar  em  nossa
escola.  Pode-se  citar  os  motivos  de  ordem  social  como  o  trabalho,  a
distância entre a escola e a casa do aluno, a falta de condições básicas
financeiras bem como fatores como a gravidez precoce (…) fatores estes
que têm crescido no meio social e que acabam influenciando no processo
pedagógico.
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1.4 Comissão de Verificação (fl. 74)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
224/15, de 29/07/15, do NRE da Área Metropolitana Norte, composta pelos técnicos
pedagógicos:  José  Carlos  da  Costa  e Sueli  Tanhole  de  Lima,  licenciados  em
Matemática e Maria Carolina Chiotti,  licenciada em Educação Física, procedeu a
verificação  in  loco  na  instituição  de  ensino, emitiu  laudo  técnico  ao  pedido  de
renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio  e  informa  no  relatório
circunstanciado:

Infraestrutura física
O  prédio  apresenta  necessidades  de  reforma  e  pintura  em  todos  os
ambientes  apresentando  iluminação  artificial  insuficiente  em  alguns
ambientes. As condições de higiene e salubridade adequadas deverão ser
melhoradas com prioridade a cozinha e depósito de merenda. A instituição
dispõe de extintores, luzes de emergência e placas de sinalização. A escola
está  localizada  no  perímetro  urbano,  numa  região  de  fácil  acesso  (…).
Dentre as melhorias efetuadas (…) foi mencionada reformas no prédio e
aquisição  de  materiais  e  equipamentos  pedagógicos.  (…)  possui  uma
quadra coberta (…) laboratório de Ciências/Química/Física/Biologia (...).

A biblioteca  possui  uma  área  de  96,36  m²  (...) é  equipada  com  várias
estantes  de  metal  e  de  madeira  para  guarda  do acervo  que  conta  com
aproximadamente 2.000 obras (…). O laboratório de Ciências necessita de
reformas  em  sua  infraestrutura  e  melhorias  em  vidrarias,  lâminas  e
reposição de reagentes. Dispõe de microscópio e lupas (…). O Laboratório
de informática ocupa um espaço que é compartilhado com a Biblioteca. No
espaço há 14 terminais de computador com o respectivo mobiliário, sendo
que 08 computadores estão, momentaneamente, aguardando a realização
de manutenção (…). Como recursos de acessibilidade a escola dispõe de
rampas, corrimões nas escadas e banheiro adaptado. 

A instituição de ensino faz parte do Plano de Segurança Contra Incêndio e
Pânico, firmado entre o Corpo de Bombeiros e o Governo do Estado do
Paraná,  e  recebeu  e  instalou  extintores,  sinalização  de  saídas  de
emergência e iluminação de emergência, mas não possui o Laudo/Atestado
de Conformidade, uma vez que o Plano encontra-se ainda em andamento e
existem  pendências  (…).  A  Brigada  Escolar  está  constituída  (…).  A
instituição apresentou um Relatório de Inspeção de 27/03/2015, emitido pela
Vigilância Sanitária, indicando alguns ajustes a serem realizados para que
seja concedida a Licença Sanitária. (…) 

Recursos  Materiais  e  Tecnológicos:  Além  dos  recursos  já  mencionados,
disponíveis nas salas de aula, no laboratório de ciências, na biblioteca e nos
laboratórios  de  informática,  a  escola  dispõe  de  lousa  digital,  projetor
multimídia, tablets (…).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Norte, em 30/07/15, 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. 101).
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1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 102)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1173/16, de 03/06/16, 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  Tancredo Neves – Ensino Fundamental  e Médio,  do
município de Almirante Tamandaré.

Considerando  as informações  da  Comissão  de  Verificação,  a
instituição de ensino necessita de melhorias na infraestrutura predial, no laboratório
de Ciências, bem como de espaço específico para a biblioteca e para o laboratório
de Informática,  pois ambos compartilham o mesmo local. Alguns computadores do
laboratório  de  Informática  estão  no  aguardo  de manutenção  e  o  laboratório  de
Ciências necessita  de mais equipamentos. Os docentes de Sociologia  e Química
não  possuem habilitação  específica  para  as disciplinas indicadas,  estando em
desacordo com o inciso III, do artigo 47, da Deliberação nº 03/13 - CEE/PR.

A instituição está vinculada ao Programa Brigadas Escolares –
Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o  Certificado  de  Conformidade.
Apresentou  o relatório  de  inspeção  da  Vigilância  Sanitária  emitido  em 27/03/15,
indicando  alguns  ajustes  necessários  na  infraestrutura  para  o  recebimento  da
Licença da Vigilância Sanitária atualizada. 

O motivo do atraso no pedido de renovação do reconhecimento
do Ensino Médio foi justificado pela substituição de professores e funcionários que
foram  para  outras  instituições  de  ensino e  pela greve  dos  professores, em
desconformidade com o artigo 48, da Deliberação nº 03/13 - CEE/PR, tendo em vista
que o prazo limite para o envio do pedido seria de  cento e oitenta dias antes de
13/08/13, portanto, anterior à paralisação dos professores.

Em  virtude  do  conjunto  de  deficiências  apontadas  no  Mérito
deste Parecer e da ausência da Licença da Vigilância Sanitária, em desacordo com
o contido na Deliberação nº 03/13 –  CEE/PR,  a renovação do reconhecimento do
Ensino Médio será concedida por prazo inferior a cinco anos.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio,  do  Colégio  Estadual Tancredo Neves – Ensino
Fundamental e Médio, do município de Almirante Tamandaré, mantido pelo Governo
do Estado do Paraná,  pelo  prazo de  quatro anos,  de  13/08/13 até  13/08/17,  de
acordo com a Deliberação nº 03/13 - CEE/PR.
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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 à infraestrutura predial, ao Certificado de
Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências, à Licença da
Vigilância  Sanitária  e às instalações  adequadas  para  o  pleno  funcionamento  da
biblioteca,  do  laboratório  de  Informática  e  do  laboratório  de  Biologia,  Química  e
Física.

A instituição de ensino deverá:

a) atender ao contido na  Deliberação nº 03/13 – CEE/PR,  em
relação às normas e  prazos ao solicitar  a  renovação do credenciamento  para  a
oferta da Educação Básica e a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

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

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.

         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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