
PROCESSO N° 811/16                                                PROTOCOLO N° 13.975.510-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 619/16                             APROVADO EM 14/09/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO EDUCACIONAL NOROESTE – ENSINO MÉDIO

MUNICÍPIO: PARANAVAÍ

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1146/16 –
Sued/Seed,  de  20/07/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE de  Paranavaí, em 29/02/16, de interesse  do Colégio  Educacional Noroeste –
Ensino  Médio,  do  município  de  Paranavaí, que  solicita  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio  Educacional Noroeste – Ensino Médio,  localizado na
Rua  Souza  Naves,  nº  2120, do  município  de  Paranavaí, mantido pelo  Centro
Educacional Noroeste Ltda. - ME, foi credenciado para a oferta da Educação Básica
pela Resolução Secretarial  nº  6528/12, de  25/10/12, pelo prazo de  cinco anos,  a
partir de 13/11/12 até 13/11/17.

O  Ensino  Médio foi autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  3606/04,  de  04/11/04,  reconhecido pela  Resolução  Secretarial  nº
3773/06,  de  02/08/06, e  obteve a  renovação do reconhecimento pela  Resolução
Secretarial nº 2212/13, de 08/05/13, com base no Parecer CEE/CEMEP nº 58/13, de
21/03/13, pelo prazo de cinco anos, a partir de 28/08/11 até 28/08/16.
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fl. 152)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 142)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 133)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
58/16, de  09/05/16,  do NRE  de  Paranavaí, composta pelos técnicos pedagógicos:
Eliza  Helena  Bateloqui, licenciada  em  Geografia; Beatriz  Ribas  Guimarães,
licenciada  em  Pedagogia; e  Dione  Aparecida  de  Souza  Durães,  licenciada  em
Ciências/Biologia/Matemática, 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  e  Biologia  (…) o  espaço  é adequado,
amplo (…). Biblioteca (…) atende alunos e professores, o espaço possui 6
baias  de  estudo  (…).  O  acervo  atende  a  demanda  do  curso,  quanto  a
quantidade mínima de obras por aluno. (…) Para o desenvolvimento das
práticas  esportivas  que  acontece  no  período  da  tarde  (…)  é  utilizado  o
Ginásio da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil)  localizado no
centro  da  cidade  e  de  fácil  acesso  aos  alunos.  O  colégio  possui  ainda
espaço coberto onde estão dispostas mesas e cadeiras disponíveis  para
alunos. O colégio não possui muita área livre, mas a equipe informou no ato
da  verificação  que  adquiriu  um  terreno  ao  lado  da  escola  onde  será
construído uma quadra poliesportiva coberta. 

Acessibilidade:  O  Colégio  possui  rampas  de  acesso  aos  espaços  e
banheiros adaptados. (…)

Alvará de Licença Sanitária nº 3240-2015 emitido pela Secretaria Municipal
de Saúde de 02/12/2015 válida por 01 (um) ano. Certificado de Vistoria em
Estabelecimento  nº  3.1.01.15.0000902802-12,  emitido  pelo  Corpo  de
Bombeiros em 09 de maio de 2016, com validade até 05 de janeiro de 2017,
qual não consta ressalvas. Alvará de Licença para Funcionamento CMC nº
13966, emitido pela Prefeitura Municipal válido até 02/12/2016.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Paranavaí, em 30/05/16, 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. 146).
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1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 148)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1451/16, de 15/07/16, é favorável à renovação do reconhecimento do Ensino Médio. 

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio,  do  Colégio  Educacional  Noroeste –  Ensino Médio,  do  município  de
Paranavaí.

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  possui o  Alvará de Licença  Sanitária nº
3240-2015 emitido pela Secretaria Municipal de Saúde  em 02/12/15,  com validade
por um ano. O Certificado de Vistoria em Estabelecimento nº 3.1.01.15.0000902802-
12,  emitido  pelo  Corpo  de  Bombeiros  em  09/05/16  é  valido  até  05/01/17,  não
constando nenhuma ressalva.

Para  o  desenvolvimento  das  aulas  práticas  da  disciplina  de
Educação Física no período da tarde, a instituição de ensino faz uso do ginásio de
esportes da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil),  que está localizado no
centro da cidade e de fácil acesso aos alunos. Entretanto, consta informação que foi
adquirido um terreno  que fica  ao lado  da instituição de ensino para construção de
quadra poliesportiva coberta.

O prazo  do credenciamento para a oferta da Educação  Básica
esgotar-se-á  em  13/11/17, sendo  necessário  providenciar sua  renovação,  pelo
menos cento e oitenta dias antes do vencimento, com base no § 3º,  art.  25,  da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Foi apensada ao processo, à fl. 152, a Matriz Curricular.
 
II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Educacional Noroeste – Ensino Médio,
do município de Paranavaí, mantido pelo Centro Educacional Noroeste Ltda. - ME,
pelo  prazo  de  cinco  anos,  a  partir  de  28/08/16 até  28/08/21, 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 espaço físico destinado às atividades
práticas da disciplina de Educação Física.
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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) providenciar a renovação do credenciamento para a oferta da
Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 13/11/17. 

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.

                 Linda Mary Inacio De Bortoli 
                       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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