
PROCESSO N° 926/16                                                PROTOCOLO N° 13.758.330-5

PARECER CEE/CEMEP Nº 610/16                             APROVADO EM 14/09/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  PROFESSORA  EDITHE  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CAMPO LARGO

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  1310/16 –
Sued/Seed,  de  16/08/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE  da Área Metropolitana Sul,  em  03/09/15,  de  interesse  do Colégio  Estadual
Professora Edithe – Ensino  Fundamental  e Médio,  do  município de  Campo Largo,
que solicita o reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual Professora Edithe – Ensino  Fundamental  e
Médio, localizado na Rua Mato Grosso, nº 9255, Bairro Distrito Ferraria, do município
de Campo Largo, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado para
a oferta  da  Educação Básica pela Resolução Secretarial nº  2784/16, de  22/07/16,
pelo prazo de cinco anos, a partir de 09/08/16 até 09/08/21.

O  Ensino  Médio foi autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº  1363/00, de  26/04/00,  pelo prazo de dois anos, a partir do início do
ano de 1999 até o final do ano de 2000.

O  Colégio  Estadual  Otalípio  Pereira de  Andrade  –  Ensino
Fundamental  e  Médio,  do  município  de  Campo  Largo,  foi  credenciado  para  a
emissão da documentação escolar dos alunos concluintes do Ensino Fundamental e
Médio do Colégio em pauta.

A direção da instituição de ensino justifica, às fls. 188  e  196, o
atraso no envio do processo,  e  o prazo de vencimento da Licença da Vigilância
Sanitária:

Vimos  pelo  presente  justificar  o  fato  da  licença  sanitária  de  nosso
estabelecimento de ensino estar vencida. Tão logo tomamos ciência de que
tal documento havia expirado, enviamos para o setor de Vigilância Sanitária
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da Prefeitura Municipal de Campo Largo o ofício 22/2016 no dia 25/05/2016,
bem como o ofício 23/2016 no dia 31/05/2016 solicitando urgentemente a
vistoria  dos  fiscais  para  renovação  dessa  licença.  No  entanto,  fomos
informados por aquele setor sobre a falta de funcionários, de modo que tal
vistoria foi agendada para a semana próxima, devendo ser realizada entre
os dias 06 a 10 de junho, porém sem uma data exata para execução da
mesma.  Dessa forma estamos aguardando a vistoria  para encaminhar  a
renovação da licença para o setor de Estrutura do NRE (fl. 188).

Vimos por meio desse justificar a não regularização da vida escolar desse
estabelecimento de ensino em termos do processo de Reconhecimento do
Ensino Médio desde a criação da escola no ano de 1999. A partir desse ano
a  escola  foi  dirigida  por  seis  gestores  diferentes,  os  quais  não
providenciaram  a  documentação  necessária  para  o  consequente
reconhecimento  por  motivos  desconhecidos  da  atual  gestão.  Segundo
algumas  informações  em  certos  momentos  não  haviam  documentos
necessários,  como  no  caso  da  cessão  de  uso  do  terreno  da  parte  da
prefeitura  para  o  Estado,  e  em  outros  momentos  parece  ter  havido
simplesmente omissão. De qualquer forma, a atual gestão assumiu como
prioridade  concluir  esse  processo  de  reconhecimento,  e  nesse  sentido
solicitamos uma atenção especial para concluirmos essa etapa fundamental
tendo  em  vista  a  necessidade  premente  de  colocarmos  toda  a
documentação da escola em dia (fl. 196).

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.
Matriz Curricular (fls. 161 a 163)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 181)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 169)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
180/16, de  02/05/16,  do NRE  da  Área Metropolitana Sul, composta pelos técnicos
pedagógicos:  Iara  Plantes  e  Marilene  Parmezan,  licenciadas  em  Pedagogia;  e
Alexandra Silva, graduada em Administração, após verificação in loco na instituição
de ensino, emitiu laudo técnico ao pedido de  reconhecimento do Ensino Médio  e
informa no relatório circunstanciado:
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Laboratório de Ciências, Biologia, Física e Química:  (…) O laboratório
possui equipamentos necessários ao trabalho do professor e alunos  (…).
Laboratório de Informática: O laboratório do PROINFO dispõe de dezoito
computadores (…). 
Biblioteca: (…)  Este  espaço mede cerca de 74,55 m² (…).  O acervo é
composto por 2.113 livros de literatura que atendem a demanda (…).
Espaço para Educação Física:  A instituição possui uma quadra coberta
(…).
Acessibilidade: A  instituição  de  ensino  dispõe  de  equipamentos  para
acessibilidade como rampas, corrimões, bebedouro e banheiros adaptados.
(...)

A instituição aderiu ao Programa Brigada Escolar – Defesa Civil na Escola e
realizou as atividades previstas para a emissão da Declaração da Brigada.
(…)  A escola  já  possui  o  Certificado  de  Conformidade.  A instituição  de
ensino  foi  vistoriada  pela  Técnica  (…),  recebeu  o  Laudo  da  Vigilância
Sanitária,  com  validade  de  12  meses  a  partir  da  data  da  emissão
13/05/2015.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Sul, em  04/05/16, 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. 184).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 192)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1693/16, de 10/08/16, é favorável ao reconhecimento do Ensino Médio. 

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do
Colégio Estadual Professora Edithe – Ensino Fundamental e Médio, do município de
Campo Largo.

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  está vinculada ao Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola  e  possui  o Certificado  de  Conformidade. A
Licença  da Vigilância  Sanitária  válida  até 13/05/16, expirou  com o processo  em
trâmite. Entretanto, pelos ofícios nº 22/16, de 25/05/16, e nº 23/16, de 31/05/16, foi
solicitada a vistoria do órgão competente.

A direção da instituição de ensino justificou o não cumprimento
ao prazo estabelecido no artigo 43, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, discorrendo
que o atraso no envio do processo ocorreu em virtude do Colégio ter passado por
seis gestores diferentes, que não dispunham à época da documentação necessária
para instruir o pedido.
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Foi apensada ao processo, à fl. 196, a justificativa da direção da
instituição de ensino quanto ao atraso no envio do processo.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao reconhecimento  do
Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual Professora  Edithe –  Ensino  Fundamental  e
Médio, do município de Campo Largo, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
desde o início de 1999, excepcionalmente, 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.

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.

Adverte-se  à mantenedora  e  o  Colégio  Estadual Professora
Edithe – Ensino Fundamental e Médio, do município de Campo Largo, de que devem
observar o cumprimento das Deliberações do CEE/PR que normatizam o Sistema de
Ensino do Paraná.

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,14 de setembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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