
PROCESSO N° 803/16                                                PROTOCOLO N° 14.065.309-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 613/16                              APROVADO EM 14/09/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL IVANETE MARTINS DE SOUZA – ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: PIRAQUARA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1126/16 –
Sued/Seed,  de  15/07/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE  da Área Metropolitana Norte, em  03/05/16, de interesse  do Colégio  Estadual
Ivanete Martins de Souza – Ensino Fundamental e Médio, município de  Piraquara,
que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Ivanete  Martins  de  Souza –  Ensino
Fundamental e Médio, localizado na  Rua  Betonex, nº  2220, Bairro Guarituba,  do
município  de  Piraquara, é  mantido pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Foi
credenciado para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
4717/12, de 31/07/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação
em DOE, de 20/08/12 até 20/08/17 (fls. 91 e 92).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  18/03,  de  03/02/03,  obteve  as  prorrogações  de  autorização  de
funcionamento pelas Resoluções Secretariais nº 2195/07, de 04/05/97 e nº 3491/09,
de 23/10/09 e pela Resolução Secretarial nº  4868/13, de 29/10/13, foi concedido o
reconhecimento, com base no Parecer CEE/CEMEP nº  257/13, de  10/07/13, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início do ano de 2010 até o final do ano de 2014
(fls. 94, 96 a 100).
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A direção da instituição de ensino apresenta justificativa, à fl. 89,
informando  os  motivos  que  levaram  ao  atraso  no  pedido  da renovação  do
reconhecimento do referido curso:

(…)

Vimos por meio desta justificar a demora no envio da proposta de renovação
do  reconhecimento  do  Ensino  Médio  deste  estabelecimento  de  ensino
vencida  em 2014. O Colégio  Estadual  Ivanete  Martins  de  Souza  não
possui espaço físico para o laboratório de Química, Física, Biologia e
Ciências e todas as salas de aulas são utilizadas devido a demanda de
alunos atendidos na região. Desta forma não possuíamos um local que
pudéssemos utilizar  como laboratório.  Outro  fato  que impossibilitou  a
entrega do processo dentro do prazo foi a demora na vistoria do Corpo
de Bombeiros e Vigilância Sanitária, como não tínhamos o laudo para
ser anexado ao processo, ficamos no aguardo destes órgãos. Durante o
ano de 2014, enfrentamos inúmeras situações de violência que exigiram
da  equipe  diretiva  disponibilizar  todo  o  tempo  necessários  em
encaminhamentos para minimizar  as situações ocorridas no ambiente
escolar. Alguns fatos culminaram, infelizmente, no fatídico desfecho em
04/09/14, ocasião em que uma professora foi violenta e covardemente
esfaqueada  no  exercício  de  suas  funções.  Várias  interferências  no
ambiente escolar fragilizaram toda a equipe diretiva, docente e discente
comprometendo  assim  os  diversos  encaminhamentos  que  se  faziam
necessários. Diante deste quadro e iniciando o ano letivo de 2015, com
praticamente um semestre de paralisação da categoria, novamente nos
vimos frente a situações que contribuíram para o atraso no envio da
proposta  de  renovação.  Ao  iniciarmos  o  segundo  semestre  a  equipe
diretiva  passou  a  sofrer  ameaças  constantes,  necessitando  inclusive
afastar-se  de  suas  atividades  diárias.  Todos  estes  fatos  interferiram
diretamente  nas  ações  pensadas  para  a  escola,  desestabilizando  a
equipe diretiva,  que a partir  do momento que conseguiu minimizar os
fatos ocorridos retomou a elaboração da proposta de reconhecimento
[sic] do Ensino Médio. Embora tais fatos prejudicaram o bom andamento
da  vida  escolar,  a  gestão  atual  não  se  omite  a  responsabilidades
atribuídas a gestões anteriores, pois, participava das mesmas, mesmo
não  sendo  diretor  e  assume  compromisso  de  corrigir  eventuais
distorções ocorridas.
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em blocos semestrais.

Matriz Curricular (fls. 101 e 102)
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1.3 Avaliação Interna (fls. 127 e 128)

1.4 Comissão de Verificação (fls. 88 e 120)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
300/16, de 05/05/16, do NRE da Área Metropolitana Norte, composta pelos técnicos
pedagógicos:  Selma Maria  Costa  de  Oliveira, licenciada  em  Ciências  Biológicas,
Cristiane da Cruz e Sueli Tanhole de Lima, licenciadas em Matemática, procedeu a
verificação in loco e emitiu laudo técnico ao pedido de renovação do reconhecimento
do Ensino Médio.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 108 a 119):

(…) O Colégio funciona em três turnos e possui 1.259 alunos. Destes, 483
frequentam o Ensino Médio  em 08 (oito) turmas pela  manhã e 06 (seis)
turmas à noite; o prédio é constituído por 3 (três) blocos de alvenaria e um
de madeira; as condições de higiene e limpeza são adequadas; possui um
sistema de monitoramento com câmeras em todos os ambientes.
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(…) O objeto deste processo de renovação do reconhecimento é o curso de
Ensino  Médio  seriado,  organizado  em  blocos  de  disciplinas  semestrais,
ofertados concomitantemente. A conclusão da série ocorre quando o aluno
cumpre os dois blocos de disciplinas.

(…) Em atenção ao prazo expirado deste último ato, a direção apresenta
justificativa anexada a este volume, no qual expõe os motivos para a demora
no envio deste processo.

(…) No relato do diretor é perceptível as dificuldades na administração de
problemas associados com a segurança, ao redor e dentro da instituição; a
Comissão acrescenta que, apesar das medidas de segurança interna, há a
entrada irregular de pessoas não autorizadas, o que causa convulsão na
instituição e que, neste período, a escola recebe atendimento diferenciado
pela Patrulha Escolar.

(…) A escola situa-se em área de invasão e de muita violência.

(…) A direção aponta como melhorias:  pinturas das salas de aula e das
grades;  manutenção dos muros,  telhados e parte  elétrica;  construção  da
central de gás  e guarita; adaptação de uma sala para o funcionamento do
laboratório de Química, Física e Biologia, entre outras.

(…)  O  laboratório  de  Informática  é  equipado  com  05  (cinco)  “ilhas”
constituídas de 04 (quatro) monitores cada; este espaço é bastante utilizado.

(…) A biblioteca mantém aproximadamente 5.346 livros; contém ainda livros
da biblioteca  do  professor,  literatura  infanto  juvenil,  clássicos  e  livros
didáticos, além de revistas, gibis e mapoteca. Conta ainda com assinatura
de jornal e revistas diversas.

(…) O laboratório de Química, Física e Biologia ocupa um espaço adaptado
recentemente  e  ainda  está  em  fase  de  adequação,  embora  possua  os
materiais  permanentes  e  de  consumo  fundamentais  para  o  seu
funcionamento. A direção solicitará junto à Seed a construção desse espaço
pedagógico, o que exige tempo, da aprovação do projeto à entrega da obra.

(…) Possui duas quadras poliesportivas, uma delas com cobertura.

(…) O Setor de Vistoria em Estabelecimento do Corpo de Bombeiros, emitiu
relatório,  o  qual  consta  como  pendência  o  plano  de  segurança  contra
incêndio  e  pânico;  instalar  e  sinalizar  extintores;  instalar  iluminação  de
emergência e sinalização indicando as saídas. O Colégio está vinculado ao
Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, ainda não possui o
Certificado de Conformidade.

(…)  A Licença  Sanitária  nº  3206/16,  emitida  em  13/04/16  é  válida  até
30/03/17.

(…)  O  corpo  docente  possui  habilitação  de  acordo  com  as  disciplinas
indicadas.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Norte, em 20/05/16, 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. 121).

EDLB                                                                                                                                                                                              6  



PROCESSO Nº 803/16

 1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 123 e 124)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  1402/16-CEF/Seed,  de  05/07/16, 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  Ivanete  Martins  de  Souza –  Ensino  Fundamental  e
Médio, município de Piraquara.

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta  recursos  humanos  habilitados,  recursos  materiais,  pedagógicos  e
tecnológicos condizentes com a proposta pedagógica. No entanto, o laboratório de
Biologia, Física e Química funciona em espaço adaptado, porém com materiais e
equipamentos necessários para o seu funcionamento. 

Verifica-se  que  a falta do  laboratório  foi  destaque  no  Parecer
CEE/CEMEP nº 257/13, de 10/07/13, às fls. 96 a 100, porém, o curso foi reconhecido
pelo  prazo de  05 (cinco)  anos.  Contudo,  à  época,  para suprir  a  falta  de espaço
apropriado, os docentes utilizavam as tecnologias como a TV Pen  drive, recursos
audiovisuais, softwares educativos, saídas de campo e experimentos adaptados para
sala de aula. Ressalta-se que a direção solicitou à mantenedora a construção deste
espaço pedagógico.

Cabe  observar  que  a instituição  de  ensino está  vinculada  ao
Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil  na  Escola,  no entanto, não possui o
Certificado  de  Conformidade e  a  Licença  Sanitária  encontra-se  atualizada,  com
vencimento em 30/03/17.

A direção  justifica  que  o  atraso  no  pedido  da  renovação  do
reconhecimento do curso ocorreu devido à falta do espaço físico para o laboratório
de Biologia, Física e Química, à demora na vistoria do Corpo de  Bombeiros e da
Vigilância  Sanitária,  bem como  às  inúmeras  situações  de  violência  ocorridas  no
espaço escolar interferindo nos diversos encaminhamentos.

Ressalta-se que  o  prazo do  credenciamento  da  instituição  de
ensino  para  a  oferta  da  Educação  Básica  expirará  em  20/08/17,  portanto,  a
renovação deverá ser solicitada nos termos do § 3º, do artigo 25, da Deliberação nº
03/13-CEE/PR.

Em virtude da falta de espaço físico específico para o laboratório
de Biologia, Física e Química, em desacordo com as Deliberações deste Conselho, a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio será concedida por prazo inferior a
05 (cinco) anos.
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Ao processo foram apensados o quadro de alunos da Avaliação
Interna e a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino – VLE  (fls. 127 a 133).

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual  Ivanete Martins de Souza –
Ensino Fundamental  e  Médio,  município  de  Piraquara, mantido  pelo  Governo do
Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (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:

a) garantir as condições de segurança para o funcionamento da
instituição de ensino e o desenvolvimento das atividades escolares,  com especial
atenção ao Certificado de Conformidade, atendendo às exigências de prevenção de
incêndio e emergências;

b) sanar as necessidades da instituição de ensino garantindo a
infraestrutura  adequada  para  o  pleno  funcionamento  do  laboratório  de  Biologia,
Física e Química.

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 credenciamento da instituição de
ensino para a oferta da Educação Básica que terá o prazo expirado em 20/08/17; 

c) providenciar ainda a renovação do reconhecimento do Ensino
Médio, cujo prazo esgotar-se-á ao final do ano de 2017;

d)  executar  as  providências  cabíveis  à  renovação da  Licença
Sanitária a fim de atender as determinações da legislação vigente,  uma vez que a
sua validade expirará em 30/03/17.
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–

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.

                                                  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, 14 de setembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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