
PROCESSO N° 906/16                                                PROTOCOLO N° 13.835.916-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 630/16                              APROVADO EM 15/09/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA LINDA SALAMUNI BACILA
– ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: PONTA GROSSA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1240/16 –
Sued/Seed,  de  05/08/16,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE  de  Ponta Grossa, em  05/11/15, de interesse  do Colégio  Estadual Professora
Linda  Salamuni  Bacila –  Ensino  Fundamental  e Médio,  do  município  de  Ponta
Grossa, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio  Estadual Professora Linda Salamuni Bacila – Ensino
Fundamental  e Médio,  localizado na  Rua  Lauro D' Almeida,  nº  205, Bairro  Jardim
Monte Carlo,  do  município de  Ponta Grossa, mantido pelo  Governo do Estado do
Paraná,  foi credenciado para  a  oferta  da  Educação  Básica pela  Resolução
Secretarial nº 1727/12, de 16/03/12, pelo prazo de cinco anos, a partir de 13/04/12
até 13/04/17.

O  Ensino  Médio foi autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  2177/02,  de  06/06/02,  reconhecido pela  Resolução  Secretarial  nº
1006/03, de 02/04/03, e obteve as renovações do reconhecimento pelas Resoluções
Secretariais nº  1219/09, de  06/04/09, e nº 200/14, de 20/01/14, esta última,  com
base no Parecer CEE/CEMEP nº  531/13, de  05/11/13, pelo prazo de três anos, a
partir de 02/04/13, de 02/04/16.

A direção da instituição de ensino justifica, à fl. 173, o atraso no
envio do processo:

(…)  Um  dos  motivos  foi  a  greve  que  se  instaurou  neste  ano  letivo,
posteriormente tivemos que atualizar o Regimento Escolar, o Projeto Político
Pedagógico  e  a  perda  do  prazo  pela  secretaria  do  colégio.  Reiteramos
nossas  desculpas  (…)  comprometendo-nos  não  perder  o  prazo  para
protocolo. 
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.
Matriz Curricular (fls. 162 e 163)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 175)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 164)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
173/16,  de  25/05/16,  do  NRE  de  Ponta Grossa,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos: Adriane B. Tozetto Beatriz e Nayara Cury, licenciadas em Pedagogia; e
Giomara  Gdla,  licenciada  em  Ciências  Biológicas, 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:

Durante a verificação in loco, no que diz respeito ao Laboratório de Física,
Química e Biologia, constatou-se que existe o espaço de laboratório escolar
de Ciências da Natureza. O espaço utilizado para abrigar o Laboratório foi
dividido e atualmente está sendo usado como sala de aula.  O espaço foi
adequado devido à necessidade da escola e com a autorização da SEED,
segundo a direção.  Por  conta  do tamanho do espaço do laboratório,  as
atividades são realizadas nas salas, mas os armários que armazenam os
reagentes, vidrarias e outros materiais permanentes nesse ambiente. (...) As
aulas realizadas no espaço do Laboratório são agendadas previamente e os
professores  trocam  de  salas.  O  espaço  não  é  muito  utilizado  como
Laboratório, as aulas práticas ocorrem nas próprias salas de aula. (…) 

O Laboratório de Informática possui 40,00 m² é equipado com 18 monitores
(…). É uma sala compartilhada com a Biblioteca, sendo arejada e iluminada,
é um ambiente pequeno (…). O espaço para a prática de Educação Física
pode ocorrer  no ginásio   (…) que possui  cobertura  (…).  A instituição de
ensino  está  se  organizando  dentro  das  possibilidades  nas  normas  de
acessibilidade arquitetônica, pois possui rampa de acesso com corrimão na
entrada do colégio.
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Em relação ao Certificado de Conformidade a instituição de ensino possui a
Declaração do Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola (…).
Em relação à Licença Sanitária,  a direção esclarece que os documentos
referentes ao  Alvará de Funcionamento, a Licença Sanitária e o Laudo do
Corpo  de  Bombeiros  estão  atrelados  no  município  de  Ponta  Grossa,
justificando-se  portanto,  que  na  ausência  de  um destes  documentos,  os
demais não são emitidos pelos Órgãos competentes. A instituição de ensino
já entrou com o pedido para receber o Certificado de Conformidade através
do protocolado nº 14.039.054-2 que está em trâmite.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Ponta  Grossa,  em  03/06/16,  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. 178).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 183)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1652/16, de 03/08/16, 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 Professora Linda Salamuni Bacila – Ensino Fundamental
e Médio, do município de Ponta Grossa.

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.

Quanto aos recursos físicos, o espaço destinado ao Laboratório
de Física, Química e Biologia foi dividido e adequado para que fosse utilizado como
sala de aula. O laboratório de Informática compartilha espaço com a biblioteca.

A instituição  de  ensino  está  vinculada ao  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o  Certificado  de
Conformidade.  Não possui a Licença  da Vigilância  Sanitária, em desacordo com a
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 

A direção da instituição de ensino justifica que o atraso no envio
do processo ocorreu  pela necessidade de atualização  do  Regimento Escolar  e do
Projeto Político Pedagógico e pela greve de professores, contrariando o artigo 48, da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

O prazo  do credenciamento para a oferta da Educação  Básica
esgotar-se-á  em  13/04/17, 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.
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O  Parecer  CEE/CEMEP nº  531/13,  de  05/11/13,  concedeu  à
época a renovação do reconhecimento do Ensino Médio pelo prazo de três anos, em
virtude  da instituição  de  ensino  não  apresentar  docentes  habilitados  para  as
disciplinas de Arte, Filosofia e Sociologia. Da análise do processo, constata-se que
já foram  indicados  professores  devidamente  habilitados  para  estas disciplinas
mencionadas.

Em virtude das deficiências apontadas no Mérito deste Parecer,
em  desconformidade com  a Deliberação nº  03/13  –  CEE/PR,  a renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio será concedida por prazo inferior a cinco anos.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio,  do  Colégio  Estadual Professora Linda Salamuni
Bacila – Ensino Fundamental e Médio, do município de Ponta Grossa, mantido pelo
Governo do Estado do Paraná,  pelo prazo de  três anos,  a partir  de  02/04/16 até
02/04/19, 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 específicos e adequados para o pleno funcionamento do
Laboratório  de  Física,  Química  e  Biologia,  do  laboratório  de  Informática  e  da
biblioteca.

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 13/04/17. 

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.

Clemencia Maria Ferreira Ribas 
    Relatora
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DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível  Médio
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

                           Curitiba, 15 de setembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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