
PROCESSO N° 777/16                                                PROTOCOLO N° 14.080.523-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 584/16                             APROVADO EM 17/08/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO INTEGRAL PLUS – ENSINO MÉDIO

MUNICÍPIO: PONTA GROSSA

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1082/16 –
Sued/Seed,  de  08/07/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE de Ponta Grossa, em 12/05/16, de interesse do Colégio Integral Plus – Ensino
Médio,  do  município  de  Ponta  Grossa, que solicita  o reconhecimento  do Ensino
Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Integral Plus – Ensino Médio,  localizado na  Rua  Dr.
Vicente  Machado,  nº  29, Centro,  do  município  de  Ponta  Grossa, mantido pelo
Sistema  de  Ensino  Integral  Plus  Ltda.  -  ME,  foi credenciado para  a  oferta  da
Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 3523/15, de 04/11/15, pelo prazo de
dez anos, a partir do início do ano de 2016 até o final do ano de 2025.

O  Ensino  Médio foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  3523/15,  de  04/11/15, pelo  prazo  de  três anos,  com implantação
simultânea, a partir do início do ano de 2016 até o final do ano de 2018.
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fl. 99)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 110)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 100)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
217/16,  de  15/06/16,  do  NRE  de  Ponta  Grossa,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos: Adriane B. Tozetto Beatriz, licenciada em Pedagogia – Magistério para
a  Educação  Básica, Marinete  de  Fátima  Schwab,  licenciada em  Pedagogia e
Giomara Gdla Schibelski, licenciada em Ciências Biológicas, após verificação in loco
na  instituição  de  ensino, emitiu  laudo  técnico  ao  pedido  de  reconhecimento  do
Ensino Médio e informa no relatório circunstanciado:

(…) O Colégio Integral  Plus possui duas entradas principais,  sendo uma
através de escadarias e outra através de elevador, o que possibilita também
o  acesso  de  pessoas  com  necessidades  especiais.  A Instituição  firmou
Convênio  através  de  Contrato  de  Prestação  de  Serviços  com  a  Liga
Esportiva  de  Ponta  Grossa,  tendo  como objeto  o  uso  da  estrutura  do
Ginásio de Esportes Borell Du Vernay, sendo que o ginásio estará disponível
nas quartas e sextas para uso dos alunos, visto que o prédio da instituição
não  possui  espaço  suficiente  para  a  realização  de  atividades  físicas
individuais ou de grupo. (…)

Existe  um  espaço  específico  para  o  Laboratório  de  Química,  Física  e
Biologia  (…)  estando  em  conformidade  com  as  normas  sanitárias  e  de
segurança. No que diz respeito à Biblioteca, o espaço é amplo com 72 m²
bem iluminado, arejado e dividido em dois ambientes (…). Os livros estão
catalogados e  o  acervo  é  atualizado  contando com exemplares  de:  129
livros didáticos, aproximadamente 200 livros de literatura, 15 livros técnicos
e  425  digitais.  (…)  A  instituição  de  ensino  possui  um  local  específico
destinado ao Laboratório de Informática,  sendo este de 18 m²,  contando
com  11  computadores  (…).  A  instituição  de  ensino  possui  elevador  e
banheiro  adaptado atendendo as normas de acessibilidade arquitetônica,
visto que a instituição ocupa um único piso.

Com relação ao Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o mesmo
possui vigência no período compreendido entre 28/05/2015 a 27/05/2016,
sendo que a instituição já fez o pedido de vistoria periódica e já pagou a
guia/taxa  de  recolhimento  do  Corpo  de  Bombeiros,  aguardando  a
verificação, conforme anexo; a Licença Sanitária sob nº 44161 com vigência
até 20/08/2016 (…). 
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O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Ponta  Grossa,  em  20/06/16,  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. 112).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 117)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1392/16, de 04/07/16, é favorável ao reconhecimento do Ensino Médio. 

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do
Colégio Integral Plus – Ensino Médio, do município Ponta Grossa.

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  3523/15,  de  04/11/15, pelo  prazo  de  três anos,  com implantação
simultânea a partir  do início do ano de 2016 até o final  do ano de 2018.  Sendo
assim,  por  se  tratar  de  implantação  simultânea,  o  pedido  de  solicitação do
reconhecimento  foi  protocolado  antes  de cento  e  oitenta  dias  de  esgotada  sua
duração  e  antes  da efetivação  de  cinquenta  por  cento  do  currículo  previsto,
conforme consta no artigo 43, da Deliberação nº 03/13 - CEE/PR.

Considerando  as  informações  da  Comissão  de  Verificação,
constata-se  que a  instituição  de  ensino  dispõe  de recursos  humanos,  materiais
pedagógicos e tecnológicos em consonância com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

A instituição  de  ensino  não  possui espaço  suficiente  para  a
realização  das atividades  práticas da  disciplina  de  Educação  Física,  entretanto,
firmou convênio com a Liga Esportiva de Ponta Grossa para utilizar a estrutura do
ginásio de esportes.

O Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  vigente  até
27/05/16, expirou com o processo em trâmite. Foi anexada ao processo, à fl. 108, a
guia de recolhimento  expedida em 17/06/16, solicitando nova vistoria  do  Corpo de
Bombeiros no local. A Licença Sanitária sob nº 44161, possui vigência até 20/08/16. 

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao reconhecimento  do
Ensino Médio, do Colégio Integral Plus – Ensino Médio, do município Ponta Grossa,
mantido pelo Sistema de Ensino Integral Plus Ltda. - ME, desde o início do ano de
2016 e por mais cinco anos, contados a partir do início do ano de 2019 até o final do
ano de 2023, 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  ao Certificado de Vistoria do Corpo de
Bombeiros às exigências de prevenção de incêndio e emergências  e ao espaço
específico para a realização das aulas práticas da disciplina de Educação Física.

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.

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.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
         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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