
PROCESSO Nº 800/16                                PROTOCOLO Nº 13.384.397-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 590/16           APROVADO EM  18/08/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  PROFESSORA  SIRLEY  JAGAS     –
ENSINO  FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  PONTA GROSSA

ASSUNTO:  Pedido de  reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1107/16      –
Sued/Seed, de 12/07/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Ponta Grossa, em 22/10/14,  de interesse  do Colégio Estadual Professora
Sirley Jagas – Ensino Fundamental e Médio, município de Ponta Grossa, que solicita
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Professora  Sirley  Jagas   –  Ensino
Fundamental  e  Médio,  localizado  na  Rua  Santo  Antônio,  nº   600,  município  de
Ponta Grossa, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado para
a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº  1317/12,  de
24/02/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 20/03/12 a 20/03/17 (fls. 137 e
167).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 470/13,  de 29/01/13, com implantação gradativa, por 02 (dois) anos, a
partir de 01/02/13 a 01/02/15 (fl. 165).

 
A direção da instituição de ensino apresentou justificativa quanto

ao atraso na solicitação do reconhecimento do curso, a saber (fl. 153):

(...) venho através deste, justificar a razão pelo qual ficou em poder desta
instituição  de  ensino  além  do  prazo  regulamentar  o  Processo  de
Reconhecimento do Ensino Médio, ofertado desde o ano letivo de 2013.
Salientamos que, uma das integrantes da Brigada Escolar encontrava-se em
processo de curso, sendo que, a mesma não havia realizado a avaliação do
curso EaD, fomos orientado pelo NRE a aguardar nova abertura de turma por
conseguinte,  posteriormente  foi-nos  informado  que  a  situação  desta
integrante  estava  regularizada,  no  que  imediatamente  retomamos  a
conclusão  da  montagem  do  processo.  Tivemos  ainda  o  agravante  da
situação da greve, o que dificultou o cumprimento dos prazos para a entrega.
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1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 142)

1.3 Avaliação Interna (fl. 154)
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1.4 Comissão de Verificação (fls. 144 a 152)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
172/16,  de  25/05/16,  do  NRE  de  Ponta  Grossa,  composta  pelas  técnicas
pedagógicas: Adeiane B. T Adriane B. Tozetto Beatriz e Nayara Cury, licenciadas em
Pedagogia  e  Giomara  Gdla,  licenciada  em  Ciências  Biológicas,  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. 145 a 150):
                  

A instituição de ensino é constituída por um prédio em alvenaria com 02
pavimentos,  contando  com 10  salas  de  aula,  biblioteca  e  laboratório  de
informática,  (...).  Todos os  espaços  estão  em condições  de  uso,  limpos,
organizados e equipados para o uso da comunidade escolar. (...).
Durante a verificação in loco, no que diz respeito ao Laboratório de Física,
Química e Biologia,  constatou-se que não existe o espaço do laboratório
escolar  de  Ciências  da  Natureza  (...).  Existem  alguns  poucos  materiais
recebidos do governo que estão acomodados em um armário na sala de
hora  atividade  da  instituição,  não  tendo  nenhum  reagente.  Algumas
atividades práticas de laboratório simples são realizadas em sala de aula.
(...)
O espaço para a prática de Educação Física pode ocorrer no pátio externo
sem cobertura ou no saguão nos dias chuvosos,  bem como, em sala de
aula.
A instituição de ensino está se organizando dentro das possibilidades nas
normas de acessibilidade arquitetônica, pois possui rampa de acesso com
corrimão na entrada do colégio e conta com uma professora Interprete de
Libras (...).
(...) a instituição possui a Declaração da Brigadas Escolares - Defesa Civil
na Escola, visto que esse certificado só será emitido quando as instituições
cumprirem todas as etapas, o que ainda não ocorreu. Em relação à Licença
Sanitária, a direção esclarece que os documentos referentes ao Alvará de
Funcionamento,  a  Licença  Sanitária  e  o  Laudo  do  Corpo  de  Bombeiros
estão atrelados no município de Ponta Grossa, justificando-se, portanto, que
na ausência de um destes documentos, os demais não são emitidos pelos
Órgãos competentes. (...)

O Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo  NRE  de  Ponta
Grossa, de 01/06/16,  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.

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 161 a 162)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1386/16-CEF/Seed,  é favorável ao reconhecimento do Ensino Médio.
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2.   Mérito

Trata-se  do  pedido  de reconhecimento  do  Ensino  Médio  do
Colégio Estadual Professora Sirley Jagas – Ensino Fundamental e Médio, município
de Ponta Grossa.

         Da análise do processo e com base no relatório circunstanciado
da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que  a  instituição  de  ensino  possui
recursos humanos devidamente  habilitados.  Entretanto,  os  recursos materiais  do
laboratório de Química, Física e Biologia são insuficientes e não dispõe de  espaço
próprio  para  o  mencionado  laboratório,  bem  como não  há  quadra  poliesportiva
coberta, estando em desacordo com  o inciso III, artigo 45 da Deliberação nº 03/13 –
CEE/PR. 

       O Colégio aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil
na Escola, mas aguarda o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros.
Não  apresentou  o  laudo  da  Vigilância  Sanitária,  porém justificou  a  ausência  do
referido documento. 

         A direção  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 da falta do Certificado de Conformidade e da greve dos
profissionais da educação.

  O  prazo  do  credenciamento  para  oferta  da  Educação  Básica
expirará em 20/03/17 e a referida instituição deve providenciar sua renovação com
pelo  menos  cento  e  oitenta  dias  de  antecedência  do  vencimento,  conforme
estabelece o parágrafo 3º, artigo 25 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.  
        

        Em virtude da falta do espaço físico do laboratório de Química,
Física e Biologia, bem como da não apresentação  do laudo da Vigilância Sanitária,
em desacordo as Deliberações deste Conselho, o reconhecimento do Ensino Médio
da instituição de ensino será concedido por prazo inferior a 05 (cinco) anos. 

Ao  protocolado  foi  apensada  a  vida  legal  da  instituição  de
ensino(fls.  165 a 167).

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao  reconhecimento  do
Ensino Médio, do Colégio Estadual Professora Sirley Jagas – Ensino Fundamental e
Médio,  município de Ponta Grossa,  mantido pelo  Governo do Estado do Paraná,
desde 01/02/13 e por mais três (03) anos contados a partir de 01/02/15 até 01/02/18,
de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

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 laudo da Vigilância
Sanitária e 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 e os materiais necessários para as práticas das aulas das referidas
disciplinas.

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 oferta
da Educação Básica e a renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b)  solicitar  a  renovação  do  credenciamento  para  oferta  da
Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em  20/03/17.

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.

      Maria Luiza Xavier Cordeiro
                                                                  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, 18 de agosto de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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