
PROCESSO N° 818/16                                                PROTOCOLO N° 13.893.772-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 626/16                              APROVADO EM 14/09/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  LEÔNCIO  CORREIA  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1105/16 –
Sued/Seed,  de  12/07/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE de Curitiba, em 18/12/15, de interesse do Colégio Estadual Leôncio Correia –
Ensino  Fundamental,  Médio e Profissional, do município de  Curitiba, que solicita  a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual Leôncio  Correia –  Ensino  Fundamental,
Médio e Profissional,  localizado na  Rua  Costa Rica,  nº  233, Bairro Bacacheri,  do
município de Curitiba, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado
para  a  oferta  da  Educação  Básica pela  Resolução  Secretarial  nº  936/14,  de
17/02/14, pelo prazo de cinco anos, a partir de 25/03/14 até 25/03/19.

O  Curso  2º  Grau  –  Regular foi autorizado  a  funcionar  pela
Resolução  Secretarial  nº  2546/84,  de  07/05/84,  obteve  a  prorrogação  de
funcionamento  pela Resolução  Secretarial  nº  1993/85,  de  30/04/85,  reconhecido
pela Resolução Secretarial  nº  4130/85,  de  26/08/85, e  obteve as renovações do
reconhecimento pelas Resoluções Secretariais nº  3719/05, de 21/12/05, nº  509/09,
de  09/02/09,  e  nº  5566/14,  de  27/10/14,  esta  última,  com  base  no  Parecer
CEE/CEMEP nº  640/14, de 17/09/14, pelo prazo de três anos,  a partir do início do
ano de 2013 até o final do ano de 2015.

A direção da instituição de ensino justifica, à fl. 121, o atraso no
envio do processo:

(…) conforme requerimento foi dado entrada junto ao NRE - Curitiba,  na
data de 18/12/2015, sendo que este deveria ser protocolado 180 dias antes
de 31/12/2015.
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Listamos abaixo,  alguns  motivos  que  contribuíram para  que  esse  atraso
acorresse:

• Atualmente  contamos  com  várias  modalidades  de  curso  tanto
regulares,  quanto  técnicos,  tendo  datas  de  entrega  com
vencimentos  diferenciados,  acarretando  com  isso  uma  demanda
maior  na  montagem  dos  processos  de  Autorização,
Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento.

• Outro  ponto  a  ser  considerado,  é  que  a  pessoa  que  estava
responsável pelo andamento da Vida Legal do Estabelecimento, era
a Secretária, que passou por um problema familiar muito grave (…).
Houve  a  troca  da  Secretária  do  Colégio  no  mês  de  março  do
corrente ano. (…)

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fls. 119 e 120)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 112)
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Consta, à fl. 122, informação da direção da instituição de ensino
com relação às ações desenvolvidas para evitar a evasão e reprovação no Ensino
Médio:

Algumas ações gerais previstas como enfrentamento à evasão e repetência:
a)  Informação aos  alunos,  pais  e  comunidade  sobre  a  função  social  da
escola pública e objetivos do Ensino Médio (…).

b) Orientação aos alunos sobre seu desempenho escolar, pois há alunos
que apresentam baixo aproveitamento e/ou faltas, podendo ser um estímulo
à desistência, ou mesmo fator para retenção na série/etapa de ensino.

c) Intervenções aos professores sobre encaminhamentos de dúvidas, com
intuito de orientá-los na elaboração de seu Plano de Trabalho Docente (…).

d)  Organização  de  aulas  extraclasse,  palestras,  teatros  (…)  buscando
vincular  conhecimento  teórico  com  a  realidade  histórico-social  (…)
incentivando alunos e professores para um melhor desempenho em suas
atividades. (...)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 105)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
296/16, de  01/06/16,  do NRE  de Curitiba, composta pelos técnicos pedagógicos:
Raquel Geske e Andrea Cristina Rissatto,  licenciadas em Letras, e  Josiane Cava
Guimarães, licenciada em Ciências, 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:

Laboratório de Física/Química/Biologia: (…) possui bancada, cadeiras e
pia (…). O espaço é bem arejado, a iluminação é adequada. 
Laboratório  de  Informática:  A  instituição  possui  laboratório  com  20
computadores (…).
Biblioteca: (…)  Há  volumes  suficientes  de  livros  para  atender  alunos  e
professores. Há uma biblioteca específica para o professor. (...)
Espaço  para  Educação  Física:  O  colégio  conta  com  uma  quadra
descoberta para as práticas esportivas e recreação (…).
Acessibilidade:  O colégio possui adaptação para o acesso das pessoas
com necessidades especiais, rampas e banheiros adaptados. (...)
Corpo de Bombeiros: A instituição participa da capacitação do Programa
das Brigadas Escolares, o Atestado de Conformidade está em trâmite. (…)
Possui a Licença Sanitária nº 04.445/2014, de 16/09/2014, com validade até
16/09/2019.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Curitiba, em 11/06/16, 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. 116).
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1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 126)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1401/16, 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 Leôncio  Correia –  Ensino  Fundamental,  Médio e
Profissional, do município de Curitiba.

Considerando  as  informações  da  Comissão  de  Verificação,
constata-se  que a  instituição  de  ensino  apresenta recursos  físicos,  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,  no  entanto, não  possui o  Certificado  de
Conformidade. A Comissão de Verificação informa que o Atestado de Conformidade
do Corpo de Bombeiros encontra-se em trâmite. A Licença da Vigilância Sanitária é
válida até 16/09/16.

A direção da instituição de ensino justifica que o atraso no envio
do processo ocorreu pelas várias modalidades de curso que a instituição de ensino
oferta, acarretando maior demanda de montagem de processo e pela substituição de
funcionário responsável  pelos atos regulatórios, em desacordo com o contido no
artigo 48, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

O  Parecer  CEE/CEMEP nº  640/14,  de  17/09/14,  concedeu  a
renovação do reconhecimento  do curso,  à  época,  pelo  prazo de três  anos,  pelo
motivo da instituição de ensino  não  apresentar docente  com habilitação específica
para a disciplina de Química. Da análise do processo constata-se que já foi indicado
professor devidamente habilitado para a disciplina mencionada.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio,  do  Colégio  Estadual Leôncio Correia – Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, do município de Curitiba, mantido pelo Governo
do Estado do Paraná, pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2016 até
o final do ano de 2020, 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  e  à  Licença  da  Vigilância
Sanitária com prazo de vigência até 16/09/16.
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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.

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 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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