
PROCESSO N° 1308/14                                              PROTOCOLO N° 12.081.424-9
 
PARECER CEE/CEMEP Nº  602/16                            APROVADO EM 12/09/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO CRISTÃO PLGD – PARA LOUVOR E GLÓRIA DE DEUS
– EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: APUCARANA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1409/14 –
Sued/Seed,  de  02/12/14,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE  de  Apucarana,  em  02/10/13,  de interesse  do Colégio  Cristão PLGD – Para
Louvor  e  Glória  de  Deus  –  Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Médio,
município  de  Apucarana,  que solicita  a  renovação do reconhecimento  do Ensino
Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Cristão  PLGD  –  Para  Louvor  e  Glória  de  Deus  –
Educação Infantil,  Ensino Fundamental e Médio, localizado na  Avenida Jaboti, nº
195, Vila Santo Inácio, do município de Apucarana, é mantido pelo Instituto Cristão
de Educação – PLGD Ltda. Foi credenciado para a oferta da Educação Básica pela
Resolução Secretarial  nº  6090/14, de  19/11/14, pelo prazo de  05 (cinco) anos, a
partir da data da publicação em DOE, de 04/12/14 até 04/12/19 (fls. 171).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  4362/07,  de  19/10/07  e  o  reconhecimento  foi  concedido pela
Resolução Secretarial nº  1645/12, de  13/03/12,  com base no Parecer CEE/CEB nº
48/12, de 15/02/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início do ano de 2008
até o final do ano de 2012 (fls. 09, 172 a 175).

Quanto ao não atendimento do prazo para solicitar a renovação
do reconhecimento do curso, a direção da instituição de ensino apresenta justificativa
nos seguintes termos:

(…)

O atraso no encaminhamento do processo de reconhecimento do Ensino
Médio, em 2012,  se justifica pelo fato de nesse ano em particular, termos
muitas  mudanças  internas na  estrutura  de  funcionamento  dos
departamentos do Colégio, em função de trocas de funcionários. 
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Essas mudanças demandaram muito tempo de reestruturação. Outro motivo
para  a  impossibilidade  do  cumprimento  do  prazo,  foi  a  dificuldade  de
fiscalização por parte de alguns órgãos como a Vigilância Sanitária e Corpo
de  Bombeiros,  responsáveis  pela  emissão  de  laudos  e  certificados  de
vistoria, documentos exigidos para a aprovação do processo. Diante desses
fatos  tornou-se  impossível  cumprir  o  prazo  determinado  pelo  NRE  de
Apucarana  para  o  encaminhamento  do  referido  processo.  Outrossim,
reiteramos  que  temos  nos  empenhado  para  que  atraso  como esse  não
ocorra (fl. 167).

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries.

Matriz Curricular (fl. 84)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 176)

1.4 Comissão de Verificação (fls. 151 e 155)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
261/13, de 26/09/13, do NRE de Apucarana, composta pelos técnicos pedagógicos:
Elaine de Mattos Pires Lazaretti, licenciada em  Química, Patrícia Rumpf Zacharia,
licenciada em Letras e Maria Aparecida Mendonça, licenciada em Letras, procedeu a
verificação  in  loco  em 30/09/13 e emitiu  laudo técnico  com parecer favorável ao
pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 152 a 154):

(…)  A  instituição  de  ensino  possui  condições  básicas  para  o  bom
desenvolvimento do trabalho pedagógico. Possui 15 (quinze) salas de aula,
todas amplas, com boa iluminação natural e artificial.

(…) O laboratório de Informática é compartilhado com a biblioteca; possui 16
(dezesseis) computadores e estantes com acervo bibliográfico, condizente
ao curso.
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(…) O laboratório de Química, Física e Biologia conta com equipamentos,
vidrarias e reagentes necessários e suficientes para a realização das aulas
práticas.

(…) Possui quadra poliesportiva.

(…)  Foi  apresentado  à Comissão  Verificadora  o  Relatório  de  Vistoria  do
Corpo  de  Bombeiros  nº  376347/13,  válido  até  03/05/14  e  o  laudo  da
Vigilância Sanitária vigente para o período de abril de 2013 a abril de 2014.

(…)  O  corpo  docente  possui  habilitação  de  acordo  com  as  disciplinas
indicadas; o docente da disciplina de Física é bacharel em Física.

O Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e a Licença
Sanitária  tiveram  os  prazos  expirados  com  o  processo  em  trâmite,  contudo,  a
instituição de ensino  apresenta justificativa referente ao projeto contra incêndio e
pânico e o laudo de vistoria da Vigilância Sanitária, às fls. 164 e 165.

Na  referida  justificativa  consta  assinatura  da  direção  e  do
Engenheiro Civil com inscrição no CREA nº 27.739-B/PR:

(…)

Valemos da presente para informar ao colendo Núcleo de Educação, que o
projeto  de  combate  a  incêndio  do  Instituto  Cristão  de  Educação  PLGD,
encontra-se em tramitação no Corpo de Bombeiros de Apucarana protocolo
nº  2.2.01.160000856205-65,  em  fase  final  de  aprovação.  O  atraso  na
aprovação do referido projeto, deu-se ao fato de o Instituto ter promovido
algumas  melhorias  na  estrutura  física  de  suas  instalações  tais  como
cobertura  do  ginásio  de  esportes,  construção  de  uma  nova  quadra  de
esportes para a Educação Infantil e colocação de piso frio nas dependências
da cantina e área de alimentação. As referidas reformas foram indexadas ao
projeto  original  arquitetônico  e  por  essa razão,  necessitou  ficar  por  mais
tempo  no  Corpo  de  Bombeiros  para  as  devidas  vistorias  pelos  diversos
setores  daquele  órgão  de  inspeção.  Outrossim,  informamos  que  nosso
Engenheiro Civil … cumpriu todas as exigências requeridas pelos bombeiros
no tocante às medidas necessárias para a aprovação definitiva, em breve
tempo, do nosso projeto.

O laudo de vistoria da Vigilância Sanitária, emitido em 29/01/16,
destaca:

(…)

A Autarquia Municipal de Saúde através do Departamento de Vigilância em
Saúde – Divisão de Vigilância Sanitária, constatou que a referida empresa
apresenta-se em  condições satisfatórias para funcionamento conforme
atividade pleiteada. Ressaltamos que a mesma vem recebendo  em mãos
desde  o  ano  de  2006,  orientações  gerais  sobre  as  boas  práticas  de
atendimento à criança e ao adolescente, devendo estas informações serem
repassadas  a  todos  os  seus  profissionais,  se  comprometendo  e  se
desenvolvendo os itens contidos nas mesmas para melhor desempenho de
suas atividades (fl. 165).
(com grifos no original) 
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 1.5 Informação Técnica CEF/Seed (fl. 157)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pela Informação
Técnica,  de  27/11/14, encaminha  o  pedido  de renovação  do reconhecimento  do
Ensino Médio. 

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio,  do  Colégio  Cristão  PLGD –  Para  Louvor  e  Glória  de  Deus  –  Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Médio, município de Apucarana.

Cabe  observar  que  a  matéria  foi  protocolada  sob  a  égide  da
Deliberação  nº  02/10  –  CEE/PR,  porém  o  NRE  de  Apucarana designou  uma
Comissão de Verificação  e  realizou a visita  in loco  em 30/09/13,  a qual averiguou
todas  as  condições  físicas,  materiais,  humanas  e  pedagógicas  com  base  na
Deliberação nº 03/13-CEE/PR. Portanto, a renovação do reconhecimento do Ensino
Médio será concedida de acordo com esta Deliberação.

O  processo  foi  convertido  em  diligência  em  25/03/15,  à
instituição  de  ensino  para  apresentar  o  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de
Bombeiros  e a  Licença  Sanitária,  atualizados;  o  quadro  de  alunos  da  Avaliação
Interna e  a  justificativa  da  direção informando  o  motivo  do  atraso no  pedido  de
renovação do reconhecimento do curso. O protocolado retornou a este Conselho em
05/08/16, com o atendimento ao solicitado.

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta condições básicas de infraestrutura,  recursos materiais,  pedagógicos  e
tecnológicos condizentes com a proposta pedagógica. 

Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores
comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, porém o docente
que atua na disciplina de  Física é bacharel em Física, contrariando o inciso  III, do
artigo 47, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Cabe  observar  que  o  projeto  contra  incêndio  e  pânico  do
estabelecimento encontra-se em fase final de aprovação com o Corpo de Bombeiros
de Apucarana. O laudo da Vigilância Sanitária encontra-se atualizado, emitido em
29/01/16.

A direção  justifica  que  o  atraso  no  pedido  da  renovação  do
reconhecimento  do  curso  foi  decorrente  de  mudanças  internas na  estrutura  do
Colégio, em função de trocas de funcionários e à falta de documentos necessários
para compor o processo, entre eles, o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros
e a Licença Sanitária.
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Ressalta-se que  a  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino
Médio terá o prazo expirado ao final do ano de 2017. Portanto, a renovação deverá
ser solicitada 180 (cento e oitenta) dias antes de expirar o prazo nos termos do artigo
48, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Ao  processo  foram apensados  a  Resolução  Secretarial  nº
6090/14, de 19/11/14, que trata do credenciamento da instituição de ensino para a
oferta  da  Educação  Básica;  o  Parecer  CEE/CEB nº  48/12,  de  15/02/12,  o  qual
concedeu o  reconhecimento do Ensino Médio;  o quadro de alunos da Avaliação
Interna com as devidas correções e a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino –
VLE  (fls. 171 a 179).

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Cristão PLGD – Para Louvor e Glória
de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, município de Apucarana,
mantido pelo Instituto Cristão de Educação – PLGD Ltda., a partir do início do ano de
2013 até o final do ano de 2017.

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. 

A instituição de ensino deverá:

a) atender ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,
principalmente em relação aos prazos estabelecidos,  quando solicitar a  renovação
do credenciamento da instituição de ensino para a oferta da Educação Básica e a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b)  providenciar a renovação  do  reconhecimento do  Ensino
Médio, uma vez que o prazo expirará ao final do ano de 2017;

c) providenciar a formação pedagógica para o docente de Física.

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.

Maria das Graças Figueiredo Saad
    Relatora
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DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível  Médio
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

                           Curitiba, 12 de setembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE

EDLB                                                                                                                                                                                              7  


	I – RELATÓRIO

