
PROCESSO N°  576/16                                     PROTOCOLO Nº 13.787.192-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 653/16  APROVADO EM 17/10/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  BETEL  –  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: GUARAPUAVA

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio e de convalidação dos
atos escolares praticados antes do ato autorizatório, de  09/02/15
até 04/03/15, para a regularização da vida escolar dos alunos.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

 1. Histórico

     A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº 725/16–
Sued/Seed, de 09/05/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no  NRE  de  Guarapuava,  em  28/09/15,  de  interesse  do  Colégio  Betel  –
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, mantido pelo Centro
Educacional  Betel,  o  qual  solicita  o  reconhecimento  do   Ensino  Médio  e  a
convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  do  ato  autorizatório,  de
09/02/15 até 04/03/15, para a regularização da vida escolar dos alunos.

 1.1 Da Instituição de Ensino 

 O Colégio Betel – Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Médio, localizado na Rua Raul Pompeia, nº 128, Bairro Bonsucesso, município
de Guarapuava, mantido pelo Centro Educacional Betel foi credenciado para a
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 2933/13, de 25/06/13,
pelo prazo de cinco anos, a partir  da publicação em DOE, de 19/07/13 até
19/07/18.

O Ensino Médio foi autorizado a funcionar pela Resolução
Secretarial  nº  271/15,  de  18/02/15,  a  partir  da  publicação  em  DOE,  com
implantação simultânea, pelo prazo de um ano, de 04/03/15 até 04/03/16. 

A direção da instituição de ensino justifica à fl. 129:
(…) 
Solicitamos a convalidação do Ensino Médio de 09/02/15 até 04/03/15, pois a
turma do 1º ano do Ensino Médio teve início antes da autorização do curso.
Como o processo estava em trâmite fomos orientados a divulgar as matrículas
antes  da  autorização  pelo  NRE,  mas  dar  início  somente  quando  o  curso
estivesse autorizado.

 CM - IK                                                                                                                                                                                                                                                  1



PROCESSO N°  576/16

A Coordenação de Documentação Escolar informa que os
Relatório  Finais  anexados  às  fls.  134  a  139,  estão  arquivados  no  Sistema
Estadual de Registro Escolar/Sere (fl 140).

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

 Matriz Curricular (fl. 99)
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1.3 Relatório de Avaliação Interna (fl. 120)

2015 – 
1º ano - 04 alunos matriculados, 01 reprovado e 03  concluintes.
2 º ano – 02 alunos matriculados e 02 concluintes

2016 -
1º ano – 03 alunos matriculados
2º ano – 02 alunos matriculados
3º ano – 02 alunos matriculados

1.4 Comissão de Verificação (fl. 100)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 234/15, de 02/12/15, NRE de Guarapuava, integrada pelos
técnicos  pedagógicos:  Marilene  Monteiro,  licenciada  em  Pedagogia;  Lúcia
Muzzlon,  licenciada  em Letras  e  Poliana  Souza,  licenciada  em Pedagogia,
procedeu a verificação,  in loco,  em 02/12/15, e constatando a existência de
condições para o funcionamento do Ensino Médio, informa:

(…) A instituição de ensino sendo uma associação sem fins lucrativos,
com fins educacionais,  culturais, de comunicação social,  religiosos e
filantrópicos,  era  mantida  pela  Igreja  Assembleia  de  Deus  e  pela
Resolução Secretarial  nº  1110/11 passou a ser  mantida pelo  Centro
Educacional  Betel.   O  terreno  e  o  prédio  são  de  propriedade  da
mantenedora, doado pela Prefeitura Municipal de Guarapuava. Ainda
não possui acessibilidade para educandos com deficiência. Atualmente
atende 83 alunos, distribuídos nos turnos manhã e tarde.
(…) A Licença Sanitária é válida até 29/09/17. Quanto ao Certificado de
Vistoria do Corpo de Bombeiros foi apresentado ofício nº 01/15-CTPI
(Comissão  Técnica  de  Prevenção  Contra  Incêndios  do  Corpo  de
Bombeiros), de 22/01/15, informando que o prédio da instituição está
em  conformidade  com  o  serviço  de  Prevenção  Contra  Incêndio  e
Pânico e condições de funcionamento. 
(…) Destaca-se como melhorias a reforma de sanitários, substituição
do  forro,  portas,  torneiras  e  hidras.  Instalação  de  pia  em granito  e
torneira,  dispenser  de  álcool  em gel,  papel  toalha  e  detergente  no
laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia  e  demais  materiais
pedagógicos.
(…) O laboratório de Informática está equipado com 20 computadores,
sistema  operacional  Windows  Seven,  com  diversos  softwares
pedagógicos e internet banda larga.
(…) A biblioteca, instalada em local apropriado, até o momento possui
um número reduzido de materiais para pesquisa. 
(…)  O  laboratório  de  Física,  Química  e  Biologia,  está  em  fase  de
organização, mas já equipado com balança milimétrica, copos becker,
lâminas para microscópios,  microscópio monocular anatômico,  pilhas
alcalinas  palito,  pinça  anatômica  com  serra,  pipetas  com  bulbo,
provetas, termômetro químico e tubos de ensaio. A instituição 
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apresentou um cronograma de implantação, definindo que até fevereiro
de 2016 será concluído.
(…) As atividades de Educação Física tem sido desenvolvidas duas
vezes  na  semana,  no  turno  da  manhã,  no  Ginásio  de  Esportes
Municipal  Cristo Rei,  próximo à instituição de ensino,  com termo de
cedência  pela  Secretaria  Municipal  de  Esportes,  no  período  de
fevereiro até dezembro de 2016. O transporte dos alunos até o referido
local é de responsabilidade da mantenedora que possui veículo Kombi,
apropriado para o transporte de passageiros.
(…) Consta à fl.119, cronograma da construção da quadra poliesportiva
para o ano de 2016.
(…) O corpo docente possui habilitação específica de acordo com as
disciplinas indicadas (fl. 108).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE
de  Guarapuava,  em  05/02/16,  ratifica  as  informações  contidas  no  relatório
circunstanciado e compromete-se a zelar pelo cumprimento das disposições da
Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  e  demais atos normativos
vigentes no Sistema Estadual de Ensino do Paraná (fl. 114).

 1.5 Parecer CEF/Seed (fl. 122)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
964/16–CEF/Seed, manifesta-se favorável ao reconhecimento do Ensino Médio
e encaminha o processo ao CEE/PR.

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Ensino Médio e
de convalidação dos atos escolares praticados antes do ato autorizatório, de
09/02/15 até 04/03/15, para a regularização da vida escolar dos alunos,  do
Colégio Betel – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, do município
de Guarapuava 

O processo  foi  convertido  em diligência  à  Seed/PR,  em
13/06/16,  para que a Coordenação de Documentação Escolar  anexasse os
Relatórios Finais e se manifestasse sobre a regularidade destes. Retornou a
este Conselho em 30/08/16 com as referidas informações.

 O artigo 36 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR,  estabelece
que  a instituição de ensino só poderá iniciar atividades escolares de curso,
modalidade,  etapa,  série,  ciclo  ou  período,  após  a  publicação  do  ato
autorizatório,  sob pena de anulação dos atos escolares praticados antes da
devida  autorização  e  responsabilização  da  autoridade  causadora  do  início
irregular.
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A direção da instituição de ensino solicita a convalidação
do Ensino Médio de 09/02/15 até 04/03/15, tendo em vista que a turma do 1º
ano do Ensino Médio teve início antes da autorização do curso. Justifica que
como o processo estava em trâmite foram orientados a divulgar  as matrículas
antes  da  autorização  pelo  NRE,  mas  dar  início  somente  quando  o  curso
estivesse autorizado (fl. 129).

A Coordenação de Documentação Escolar informa que os
Relatórios Finais anexados às fls.  134 a 139, estão arquivados no Sistema
Estadual de Registro Escolar/Sere (fl 140).

 A  Licença  Sanitária  apresenta  prazo  de  validade  até
29/09/17,  e  quanto  ao  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  a
Comissão  informou  que  foi  apresentado  ofício  nº  01/15-CTPI  (Comissão
Técnica de Prevenção Contra Incêndios do Corpo de Bombeiros), de 22/01/15,
informando que o prédio da instituição está em conformidade com o Serviço de
Prevenção  Contra  Incêndio  e  Pânico  e  condições  de  funcionamento.  No
entanto,  a  instituição de  ensino  informa à  fl.  145,  que  ainda  não obteve  o
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

 Considerando o relato da Comissão de Verificação, fl. 104,
em relação à  biblioteca que possui  um número reduzido  de materiais  para
pesquisa,  o laboratório que está em fase de organização,  a inexistência de
quadra poliesportiva e acessibilidade para educandos com deficiência,  mais a
ausência  do  laudo  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros,  contrariando  o
estabelecido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,  o  reconhecimento  será
concedido por prazo inferior a cinco anos.

Foram apensadas às fls. 142 a 147, relação de materiais
do  laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia,  declaração  da  instituição  de
ensino sobre o Certificado do Corpo de Bombeiros e o laudo da Vigilância
Sanitária atualizado.

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento  do Ensino Médio, do Colégio Betel –
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, do município de Guarapuava,
mantido pelo Centro Educacional Betel, desde 04/03/15 e por mais três anos,
contados a partir de 04/03/16 até 04/03/19, de acordo com a Deliberação nº
03/13-CEE/PR;

b) à convalidação dos atos escolares praticados sem o ato
autorizatório, de 09/02/15 até 04/03/15, para a regularização da vida escolar
dos alunos listados nos Relatórios Finais constantes às fls. 134 a 139.
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 Adverte-se  o Colégio  Betel  –  Educação  Infantil,  Ensino
Fundamental e Médio, do município de Guarapuava,  de que deve observar o
cumprimento  das  Deliberações  do  CEE/PR,  que  normatizam o  Sistema  de
Ensino do Paraná.

A mantenedora deverá garantir a infraestrutura adequada e
as condições sanitárias e de segurança, necessárias para o funcionamento da
instituição  de  ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades  escolares,  em
especial à obtenção de quadra esportiva e laudo do Corpo de Bombeiros.

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) equipar devidamente o Laboratório de Química, Física e
Biologia e complementar o acervo bibliográfico com a aquisição de mais títulos.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato de reconhecimento do Ensino Médio e de
convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  do  ato  autorizatório,  de
09/02/15 até 04/03/15;

b) o processo à instituição de ensino para constituir acervo
e fonte de informação.

É o Parecer.

Maria das Graças Figueiredo Saad
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, 17 de outubro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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