
PROCESSO N° 805/16                                                PROTOCOLO N° 14.114.074-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 614/16                              APROVADO EM 14/09/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  GUAÍRA –  ENSINO  FUNDAMENTAL  E
MÉDIO

MUNICÍPIO: CURITIBA

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  1187/16 –
Sued/Seed,  de  26/07/16,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE  de  Curitiba, em  07/06/16, de interesse  do Colégio  Estadual Guaíra – Ensino
Fundamental  e Médio,  do  município  de  Curitiba, que  solicita  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual Guaíra –  Ensino  Fundamental  e Médio,
localizado na  Rua  Lamenha  Lins,  nº  1962, Bairro  Rebouças,  do  município  de
Curitiba, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado para a oferta
da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 7517/12, de 10/12/12, pelo prazo
de cinco anos, a partir de 16/01/13 até 16/01/18.

O  Curso 2º Grau – Educação Geral  foi autorizado a funcionar
pela Resolução Secretarial  nº  2635/97, de  01/08/97,  reconhecido pela Resolução
Secretarial  nº  3852/99,  de  04/10/99, e obteve as renovações do reconhecimento
pelas Resoluções Secretariais nº  3714/05, de 21/12/05, e nº 1385/10, de 14/04/10,
esta última, pelo prazo de cinco anos, a partir de 04/10/09 até 04/10/14.

A direção da instituição de ensino justifica, à fl. 110, o atraso no
envio do processo:

Vimos  justificar  a  demora  na  entrega  do  processo  de  Renovação  de
Reconhecimento do Ensino Médio  de nosso  Estabelecimento  de  Ensino,
uma vez que a Proposta Pedagógica Curricular só foi aprovada em janeiro
de 2016 e chegou em nosso colégio no mês de abril, em virtude de ter sido
encaminhado a outra escola. Também tivemos que atualizar os pedidos de
vistorias da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros.
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fl. 111)

1.3 Avaliação Interna (fl. 104)
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Consta, à fl. 112, informação sobre a reprovação e desistência
no Ensino Médio:

Nos dados apresentados é possível observar que nos 1ºs e 2ºs anos do
Ensino  Médio,  houve  aumento  do  índice  de  desistências  e  reprovação.
Infelizmente a desistência ainda ocorre em virtude de questões sociais, tais
como: trabalho, união afetiva (…). Várias são as medidas realizadas pelo
Colégio para que esse aluno retorne às aulas. Os pedagogos notificam as
famílias ou responsáveis e são feitos encaminhamentos ao FICA (…). Em
relação aos índices de reprovação, o 1º ano do Ensino Médio aparece com
significativo aumento bem como líder entre os três anos. Entende-se que
isto se dá pela mudança do Ensino Fundamental para o Médio; aumento do
número de disciplinas e ao mesmo tempo uma redução da carga horária das
aulas  o  que  exige  do  aluno  maior  dedicação  de  estudos em casa.  (…)
Temos  buscado  alternativas  metodológicas  que  propiciem  a  melhora  da
aprendizagem, oportunizem diversas atividades avaliativas, prazos flexíveis
para entrega de tarefas, mesmo com toda facilidade proporcionada, não se
percebe do aluno o interesse para alcançar o sucesso.

1.4 Comissão de Verificação (fl. 96)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
317/16, de  01/07/16,  do NRE  de  Curitiba, composta pelos técnicos pedagógicos:
Raquel Geske, Andrea Cristina Rissatto e Rosemary Aparecida Lecheta, licenciadas
em Letras, após verificação in loco na instituição de ensino, emitiu laudo técnico ao
pedido de  renovação do  reconhecimento do Ensino Médio  e informa no  relatório
circunstanciado:

O laboratório de Física/Química/Biologia possui bancadas,  banquetas (…)
vidrarias e reagentes. Laboratório de Informática: o laboratório é conjugado
à  biblioteca,  possui  37  computadores  com  acesso  à  internet.  (…)  A
biblioteca (…) com os livros separados por gênero e em ordem alfabética.
(…).  Há volumes suficientes de livros para atender alunos e professores.
(…)  Para  as  atividades  esportivas  e  culturais,  o  colégio  conta  com:  01
quadra  coberta;  01  quadra  descoberta;  01  pátio  coberto (…).  O  colégio
possui  rampas  de  acesso  e  banheiro  adaptado  para  portadores  de
deficiências. (...)

A instituição participa da capacitação do Programa das Brigadas Escolares,
o  Atestado de Conformidade está  em trâmite.  (…)  Licença Sanitária  -  O
colégio apresentou o protocolo de nº 01058366/2016, de 25/05/2016, com o
pedido de visita por parte do órgão competente.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Curitiba, em 07/07/16, 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. 108).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 115)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1509/16, de 22/07/16, é favorável à renovação do reconhecimento do Ensino Médio. 
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2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio, do Colégio Estadual Guaíra – Ensino Fundamental e Médio, do município de
Curitiba.

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 o Atestado de Conformidade encontra-se em
trâmite.  Não possui  a Licença  da  Vigilância  Sanitária e  sob  o  protocolo  nº
01058366/16, de 25/05/16, tramita a solicitação da visita do órgão competente.

Quanto  aos  recursos  físicos,  o  laboratório  de  Informática  é
conjugado com a biblioteca.

Em virtude da ausência da Licença da Vigilância Sanitária,  em
desacordo com a Deliberação deste CEE/PR, a renovação do reconhecimento será
concedida por prazo inferior a cinco anos.

A direção da instituição de ensino justifica que o atraso no envio
do  processo  ocorreu  em  virtude  da Proposta  Pedagógica  Curricular  só  ter  sido
aprovada em janeiro de 2016, bem como pela atualização dos pedidos de vistoria da
Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros, em desacordo com o contido no artigo
48, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Guaíra –  Ensino
Fundamental e Médio, do município de Curitiba, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, pelo prazo de três anos, a partir de 04/10/14 até 04/10/17, de acordo com a
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

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  Conformidade  às
exigências  de  prevenção  de  incêndio  e  emergências, à  Licença  da  Vigilância
Sanitária  e  aos espaços físicos  destinados  ao laboratório  de  Informática  e  à
biblioteca.

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.
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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.

          Maria das Graças Figueiredo Saad 
         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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