
PROCESSO N° 758/16                                                PROTOCOLO N° 13.742.682-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 583/16                              APROVADO EM 17/08/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  SANTA  FELICIDADE  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CURITIBA

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  1047/16 –
Sued/Seed,  de  29/06/16,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE de Curitiba, em 24/08/15, de interesse do Colégio Estadual Santa Felicidade –
Ensino Fundamental e Médio, do município de Curitiba, que solicita a renovação do
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual Santa Felicidade – Ensino  Fundamental  e
Médio,  localizado na  Rua  Bortolo  Paulin,  nº  227, Bairro  Santa  Felicidade,  do
município de Curitiba, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado
para  a  oferta  da  Educação  Básica pela  Resolução  Secretarial  nº  7430/12,  de
05/12/12, pelo prazo de cinco anos, de 26/12/12 até 26/12/17.

O  Ensino  Médio foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  3954/08,  de  01/09/08 e reconhecido pela Resolução Secretarial  nº
234/14, de 21/01/14, com base no Parecer CEE/CEMEP nº 603/13, de 04/12/13,
pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2010 até o final do ano de
2014. 

A direção da instituição de ensino justifica, à fl. 121, o atraso no
envio do processo:

Comunicamos que, por motivo desconhecido, da gestão anterior, o processo
de renovação do reconhecimento do Ensino Médio, foi entregue com atraso,
o mesmo está vencido desde 2014, e a nova gestão está providenciando
dentro  das  possibilidades,  a  documentação  necessária  faltante  para  o
andamento do processo.
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fl. 120)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 113)

Consta, à fl. 113, justificativa das desistências e reprovações no
Ensino Médio:

Segundo a direção, um fator que contribuiu para o baixo rendimento escolar
é  a  falta  de  interesse  por  parte  dos  estudantes  perante  os  conteúdos
trabalhados em sala de aula e a ausência de comprometimento em relação
às  atividades  no  âmbito  extracurricular;  outro  problema  é  que  a  família
também  não  acompanha  a  vida  escolar  dos  filhos,  deixando  toda
responsabilidade para a escola. A instituição tem organizado reuniões para
orientação das famílias e educandos com o objetivo de sanar o problema.
Quanto  às  desistências,  após  a  intervenção  da  equipe  pedagógica  e
direção,  junto  aos  alunos  e  seus  responsáveis,  os  faltosos  são
encaminhados ao Programa de Combate ao Abandono Escolar e Conselho
Escolar.

1.4 Comissão de Verificação (fl. 103)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
295/16,  de  31/05/16,  do NRE  de Curitiba,  composta pelos técnicos pedagógicos:
Raquel  Geske e Andrea Cristina Rissatto,  licenciadas em Letras e  Josiane Cava
Guimarães, licenciada em Ciências, após verificação in loco na instituição de ensino,
emitiu laudo técnico ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio e
informa no relatório circunstanciado:

O laboratório de Física, Química, Biologia e Ciências possui espaço próprio
(…).  A  sala  é  bem  arejada  e  iluminada  (…).  A  instituição  possui  01
laboratório  de  Informática  (…)  equipado  com  06  computadores  (…).  A
Biblioteca  Escolar  conta  com  acervo  atualizado  e  suficiente  para  a
demanda. (…).  Não possui sanitário adaptado (…).  O colégio possui:  02
quadras (…). A escola não possui nenhuma acessibilidade para portadores
de  necessidades  especiais.  A instituição  apresentou  o  comprovante  de
protocolo número 14.063.154-0,  com data de 02/05/2016, onde solicita à
Mantenedora rampas e sanitário adaptado.
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(…)  O  colégio  participa  da  capacitação  do  Programa  das  Brigadas
Escolares, o Atestado de Conformidade está em trâmite. Foram adquiridos
equipamentos  de  emergência  como:  extintores,  blocos  de  iluminação  e
placas que foram instaladas de acordo com a instrução técnica vigente. (…)
Quanto  à  Licença  Sanitária,  o  colégio  já  solicitou  a  visita  do  órgão
competente,  através do Protocolo  01-057897/2016,  e  está  aguardando a
vistoria.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Curitiba, em 03/06/16, 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. 118).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 124)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1347/16, de 24/06/16, 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  Santa Felicidade – Ensino  Fundamental e  Médio, do
município de Curitiba.

Considerando  as  informações  da  Comissão  de  Verificação,
constata-se  que a  instituição  de  ensino  está vinculada ao Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não possui  o  Certificado  de
Conformidade. Dispõe de recursos humanos, materiais pedagógicos e tecnológicos
em consonância com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 

Quanto à infraestrutura,  a instituição de ensino  não dispõe de
sanitário adaptado, acessibilidade para pessoas com deficiências  e de  Licença  da
Vigilância Sanitária  atualizada.  Entretanto,  sob protocolo  nº  14.063.154-0,  de
02/05/16,  solicitou à Mantenedora rampas e sanitário adaptado  e sob protocolo  nº
01-057897/2016,  de  25/05/16,  a vistoria da  Vigilância  Sanitária.  Em  virtude  da
ausência  da Licença da  Vigilância Sanitária, a renovação do reconhecimento será
concedida por prazo inferior a cinco anos.

A  instituição  de  ensino  justifica  que  o atraso  no  pedido  de
renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio  ocorreu  por  problemas
administrativos  na gestão  anterior, em  desconformidade com  o  artigo  48,  da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

O prazo  do credenciamento para a oferta da Educação  Básica
esgotar-se-á  em  26/12/17, sendo  necessário  providenciar sua  renovação,  pelo
menos cento e oitenta dias antes do vencimento,  com base no § 3º,  art.  25, da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.
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II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio,  do  Colégio  Estadual Santa Felicidade – Ensino
Fundamental e Médio, do município de Curitiba, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, pelo prazo de três anos, a partir do início do ano de 2015 até o final do ano
de 2017, de acordo com a Deliberação nº 03/13 - CEE/PR.

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  ao  Certificado  de  Conformidade  às
exigências  de  prevenção  de  incêndio  e  emergências,  à  Licença  da  Vigilância
Sanitária, ao sanitário adaptado e à acessibilidade para pessoas com deficiência.

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) providenciar a renovação do credenciamento para a oferta da
Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 26/12/17.

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, 17 de agosto de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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