
PROCESSO N° 914/16 PROTOCOLO N° 13.744.216-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 634/16 APROVADO EM 15/09/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO ESTADUAL BRAGANTINA – ENSINO FUNDAMENTAL
E MÉDIO

MUNICÍPIO: ASSIS CHATEAUBRIAND

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  1261/16 –
Sued/Seed, de  09/08/16,  encaminha a este Conselho  o expediente  protocolado no
NRE  de  Assis Chateaubriand,  em  25/08/15,  de  interesse  do  Colégio  Estadual
Bragantina  – Ensino Fundamental e Médio,  do  município de  Assis Chateaubriand,
que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio  Estadual  Bragantina – Ensino Fundamental e Médio,
localizado na  Travessa Alcebíades Martin Carmona, nº  149,  Distrito de Bragantina,
município  de  Assis  Chateaubriand, mantido pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná
obteve  o credenciamento para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial nº  6728/12, de  08/11/12, pelo prazo de  cinco anos, a partir da data da
publicação em DOE, de 23/11/12 a 23/11/17. 

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  46/85,  de  04/01//85,  reconhecido pela  Resolução  Secretarial  nº
1678/89,  de  23/06/89.  A  última  renovação do reconhecimento  foi  concedida pela
Resolução Secretarial nº  5390/13, de 21/11/13, com base no Parecer CEE/CEMEP
nº 500/13, de 11/10/13, pelo prazo de três anos, a partir de 18/06/12 a 18/06/15.
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries/noite.

Matriz Curricular (fl. 233)

1.3 Avaliação Interna (fl. 247) 
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1.4 Comissão de Verificação (fl. 234)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
84/15,  de  16/09/15, do  NRE  de  Assis  Chateaubriand,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos: Elizabeth H. I. Abico, licenciada em Letras; Solange de Castro Marchi,
licenciada em Pedagogia;  e  Laércio Pereira de Andrade,  licenciado em Geografia,
procedeu  a verificação  in  loco, emitiu  laudo  técnico  favorável  ao  pedido  de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio e informou:

(…) Laboratório de Física, Química e Biologia... possui espaço próprio... conta
com materiais  e  equipamentos mínimos necessários  para a  realização de
aulas práticas...
(…) Biblioteca e Laboratório de Informática... o Colégio conta com uma sala
de 50,05 m²…  na qual funcionam o laboratório de Informática e a biblioteca.
No espaço da biblioteca há várias estantes de aço com os livros do acervo
dispostos...  O  acervo  conta  com  vários  livros  de  literatura,  pesquisa,
dicionários...  o espaço é pequeno, há 02 computadores e acessórios...  Na
outra parte da sala funciona o laboratório de Informática do Proinfo, equipado
com  18  monitores...  Do  laboratório  do  Paraná  Digital,  somente  02
computadores  estão  em  funcionamento...  e  as  demais  máquinas  estão
desativadas pois, há dificuldades para substituir as peças. As máquinas do
laboratório  que  hoje  estão  em  funcionamento,  recebem  manutenção  dos
técnicos do NRE/CRTE.
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(…) uma quadra poliesportiva coberta, cercada com mureta e alambrado...
em breve, esta quadra passará por reforma geral...
(…)  possui acessibilidade somente na entrada do portão que dá acesso ao
pátio do Colégio. Outros espaços necessitam de acessibilidade (substituir os
degraus por rampas). Não há sanitário acessível (necessita de pelo menos
um banheiro com portas mais largas para cadeirantes e barras de apoio no
interior. 

(…) a direção do Colégio  justifica:  “O Colégio...  funciona desde o ano de
1979, no Distrito de Bragantina, município de Assis Chateaubriand, o mesmo
não  possui  banheiros  adaptados,  rampas  de  acessibilidade  e  outras
adaptações, embora o Colégio tenha passado por reformas no ano de dois
mil e oito... não contemplou tais exigências. Porém, o estabelecimento até o
momento  não  apresentou  necessidade de  uso.  De  acordo  com as  novas
exigências, para atender as necessidades especiais, estamos empenhados
em fazer as devidas adequações protocolando junto a SUDE, solicitação de
cota extra.

 
(…) está em conformidade com a Brigada Escolar...
(…) Licença Sanitária, datada de 05 de abril de 2016... possui validade de um
ano...

(…)  Quanto  ao  prazo  para  protocolar  o  pedido  de  renovação  do
reconhecimento do curso a direção justifica que tem conhecimento de que a
cada 05 anos os atos dos cursos são renovados, porém, isso não aconteceu
com o último ato...  que determinou a vigência  por 03 anos.  Sendo assim,
houve um equívoco e consequentemente o atraso na nova renovação...

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Assis  Chateaubriand,  em  18/04/16,  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. 252).

 1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 254)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico nº  1597/16,  de  29/07/16, 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 Bragantina – Ensino Fundamental e Médio, do município
de Assis Chateaubriand. 

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta condições básicas de infraestrutura, recursos materiais e pedagógicos que
atendem a Proposta Pedagógica do curso. 
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Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores
comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção do
docente  que  ministra  a disciplina  de  Física,  habilitado  em  Matemática,  o  que
contraria o estabelecido no inciso III, do artigo 47, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR. 

A instituição  de  ensino  está  vinculada no  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o  Certificado  de
Conformidade. Licença Sanitária com vigência até 05/04/17.

O credenciamento  da  instituição de  ensino  para  oferta  da
Educação  Básica  esgotar-se-á  em  23/11/17.  Com base  no  §  3º,  do  art.  25,  da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, o pedido de renovação do credenciamento deve ser
protocolado com pelo menos 180 dias de antecedência do vencimento do ato.

Ressalta-se que o Parecer CEE/CEMEP nº 500/13, de 11/10/13,
concedeu a renovação do reconhecimento do curso com prazo inferior a cinco anos
devido à “necessidade de construir espaços específicos para o funcionamento do
laboratório  de  Informática  e  laboratório  de  Ciências,  pois  os  mesmos  estão
funcionando  em dualidade  com outras  atividades”.  Entretanto,  de  acordo  com o
relatório da Comissão,  atualmente a instituição conta com espaço próprio para o
laboratório de Química, Física e Biologia. 

O motivo do atraso no pedido da renovação do reconhecimento
do Ensino Médio ocorreu devido a um equívoco referente à data de término do ato
oficial. 

II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Bragantina –  Ensino
Fundamental e Médio, do município de Assis Chateaubriand, mantido pelo Governo
do Estado do Paraná,  pelo prazo de  05 anos, a partir  de  18/06/15  a  18/06/20,  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 a implementação da infraestrutura física
e  tecnológica,  à  obtenção  do Certificado  de  Conformidade e  o  atendimento  às
normas técnicas de acessibilidade em vigor.

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) indicar docente com habilitação específica para a disciplina de
Física;
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c)  solicitar  a  renovação  do  credenciamento  para  oferta  da
Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 23/11/17.

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.
      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, 15 de setembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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