
PROCESSO N° 950/16                                                PROTOCOLO N° 13.435.592-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 658/16                                  APROVADO EM 18/10/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  JÚLIO  NERONE  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CAMPO LARGO

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  1387/16 –
Sued/Seed,  de  30/08/16,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE da Área Metropolitana Sul, em 04/12/14, de interesse do Colégio Estadual Júlio
Nerone – Ensino Fundamental e Médio, do município de Campo Largo, que solicita a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Júlio Nerone – Ensino Fundamental e Médio,
localizado na  Avenida Bom Jesus,  nº  1316, Bairro  Bom Jesus,  do  município  de
Campo Largo, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado para a
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 2840/16, de 25/07/16, pelo
prazo de cinco anos, a partir de 15/08/16 até 15/08/21.

O  Ensino  de 2º  Grau Regular foi autorizado  a  funcionar  pela
Resolução  Secretarial  nº  849/98,  de  20/03/98,  reconhecido pela  Resolução
Secretarial nº  1873/04, de  21/05/04 e obteve a  renovação do reconhecimento pela
Resolução Secretarial nº 4276/09, de 07/12/09, pelo prazo de cinco anos, a partir de
21/05/09 até 21/05/14.
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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. 148)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 136)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
213/16, de  16/05/16,  do NRE da Área Metropolitana Sul, composta pelos técnicos
pedagógicos:  Iara  Plantes  Machado,  licenciada  em  Pedagogia;  Alexandra  Silva,
graduada em Administração; e Marilene Parmezan, licenciada em Pedagogia, 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  Colégio  Júlio  Nerone  –  EFM  ocupa  parte  das  instalações  da  Escola
Municipal Ivo Zanlorenzi (…). As duas instituições compartilham de cozinha,
quadra esportiva, refeitório, depósito de merenda, biblioteca, banheiros (…). 

Melhorias Físicas: (...) Construção de bicicletário, Construção do banheiro
adaptado  para  cadeirantes  (…),  Construção  de  rampas  de  acesso  e
ampliação do espaço físico para cadeirantes,  Instalação de lâmpadas de
emergência nas salas de aula, corredores, biblioteca e secretaria (…).

Laboratório de Ciências, Biologia, Física e Química: Conta com (…) três
bancadas,  uma  TV  pendrive,  três  microscópios (…).  Laboratório  de
Informática  com: (...) O  laboratório  é  adequado  para  o  número  de
computadores e mesas existentes. O laboratório do Paraná Digital funciona
juntamente  com  o  do  Proinfo.  Biblioteca (…)  Conta  com  um  acervo
bibliográfico  de  1.700  livros  (…).  O ambiente  é  agradável,  iluminado,
ventilado e limpo e o espaço físico é compartilhado com a Escola Municipal
Monsenhor  Ivo  Zanlorenzi.  Espaço para  Educação Física:  As aulas  de
Educação Física são desenvolvidas na Quadra Coberta e no pátio escolar
(…). O espaço físico é compartilhado com a Escola Municipal sendo que a
utilização  da  quadra  ocorre  em  dias  alternados  não  prejudicando  o
desempenho das  atividades, porém o piso  da quadra  encontra  em mau
estado de conservação (…). 
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Acessibilidade: A instituição possui  três rampas de acesso  que medem
cerca de 56 m² possui banheiro adaptado para alunos com necessidades
educativas especiais.

Corpo de Bombeiros, Licença Sanitária: A instituição aderiu ao Programa
Brigada Escolar – Defesa Civil na Escola (...). A escola possui o Certificado
de Conformidade (...). A instituição foi vistoriada pela Técnica (…) recebeu o
Laudo da Vigilância Sanitária em 27/05/2015, com validade até doze meses.

Ofício 18/2016 EMMIZEIEF – Escola Municipal Monsenhor Ivo Zanlorenzi –
Educação Infantil  e  Ensino  Fundamental.  Venho por  meio  deste  solicitar
vistoria  da  Vigilância  Sanitária  neste  Estabelecimento  de  Ensino  para
Renovação  da  Licença  Sanitária,  pois  a  atual  licença  irá  expirar  no  dia
27/05/2016.  O  Colégio  Estadual  Júlio  Nerone,  utiliza  as  mesmas
dependências deste estabelecimento do ensino (dualidade administrativa),
por isso  após a vistoria  será necessário  expedir  dois  laudos de licença,
sendo específicas para cada instituição. Diretora – Port. 10/2016 - (…).

Justificativa atraso
Pelo presente, vimos justificar o encaminhamento tardio da solicitação de
Renovação de Reconhecimento do Ensino Médio (…). Ressaltamos que tal
ocorreu, amparado em: mudança de pessoal técnico-administrativo; licença
de  secretário;  demora  de  entrega  de  documentos  pelo  corpo  docente;
espera de laudos da Vigilância Sanitária e atraso na conclusão do curso de
brigadistas.  Para  o  próximo  Ato  Regulatório,  procuraremos  observar  às
exigências da Deliberação 03/13 encaminhando o protocolo com 180 dias
de antecedência.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Sul, em  18/05/16, 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. 151).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 168)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1718/16, de 16/08/16, 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 Júlio  Nerone –  Ensino  Fundamental  e Médio, do
município de Campo Largo.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas informações  da
Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino dispõe de recursos
humanos, tecnológicos e materiais pedagógicos em consonância com a Deliberação
nº 03/13 – CEE/PR. 
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Quanto aos recursos físicos, a Comissão de Verificação aponta
ressalvas com relação piso da quadra de esportes,  a  qual se encontra em  mau
estado de conservação.

 
A instituição  de  ensino  está  vinculada ao  Programa  Brigadas

Escolares – Defesa Civil na Escola e possui o Certificado de Conformidade. O Laudo
da Vigilância  Sanitária  válido até 27/05/16, expirou com o processo em trâmite,  e
pelo ofício nº 18/16, foi solicitada nova vistoria do órgão competente.

A Comissão de Verificação apresentou a justificativa do atraso no
envio do processo, discorrendo que o fato ocorreu pela mudança da equipe técnico-
administrativa;  licença  do secretário;  demora  na entrega  de  documentos  dos
docentes; espera de  Laudo da Vigilância Sanitária; e  pelo  atraso na conclusão do
curso de brigadistas, contrariando o contido no artigo 48, da Deliberação nº 03/13 –
CEE/PR.

Foi  apensado  ao  processo  a  cópia  do  diploma  do  docente
indicado para a disciplina de Química (fls. 172 e 173).

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual Júlio  Nerone –  Ensino
Fundamental  e Médio, do  município  de  Campo Largo, mantido  pelo  Governo do
Estado do Paraná, pelo prazo de cinco anos,  a partir  de 21/05/14 até 21/05/19, 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  à  renovação do Laudo da Vigilância
Sanitária e à infraestrutura adequada da quadra de esportes.

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

É o Parecer.

                 Clemencia Maria Ferreira Ribas 
           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, 18 de outubro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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