
PROCESSO N° 960/16                                                PROTOCOLO N° 14.151.719-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 672/16                              APROVADO EM 19/10/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  FELISBERTO  NUNES  GONÇALVES  –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: INDIANÓPOLIS

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1402/16 –
Sued/Seed,  de  31/08/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE de Cianorte, em 30/06/16, de interesse do Colégio Estadual  Felisberto Nunes
Gonçalves – Ensino Fundamental e Médio, município de Indianópolis, que solicita o
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Felisberto  Nunes  Gonçalves –  Ensino
Fundamental  e  Médio, localizado  na Rua  Majari,  nº  90,  Centro, do  município  de
Indianópolis, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado para a
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 5025/12, de 15/08/12, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de 06/09/12 até
06/09/17 (fls. 173 e 174).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 6550/14, de 12/12/14, pelo prazo de 03 (três) anos, com implantação
simultânea, a partir de 16/12/14 até 16/12/17. Consta no § 2º da referida Resolução
que as atividades escolares terão início em 01/01/15, porém, segundo a CEF/Seed,
as atividades “iniciaram a partir do ano letivo de 2016” (fl. 203). 

A autorização  do  Ensino Médio no Colégio Estadual Felisberto
Nunes Gonçalves foi motivada pela cessação definitiva das atividades escolares do
Colégio Estadual Izolda Rizzato Liuti – Ensino Médio, do mesmo município. Portanto,
a Resolução  Secretarial  nº  6549/14,  de  12/12/14,  cessou  definitivamente  as
atividades escolares do Colégio Estadual Izolda Rizzato Liuti  – Ensino Médio, do
município  de  Indianópolis,  em virtude da precariedade da estrutura  física  para  o
regular  funcionamento  e  pela  transferência  dos  alunos  para  outra  instituição  de
ensino.  A Escola  Estadual  Felisberto  Nunes  Gonçalves  –  Ensino  Fundamental,
município de Indianópolis, foi credenciada para a guarda da documentação escolar e
expedição da mesma quando requerida (fl. 208).
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Pela Resolução Secretarial nº 3624/16, de 30/08/16,  com base
no  Parecer  CEE/CEMEP nº  441/16,  de  15/06/16, o  Colégio  Estadual  Duque  de
Caxias – Ensino Fundamental e Médio, do município de São Manoel do Paraná, foi
credenciado para certificar e expedir a documentação escolar dos alunos do Ensino
Médio, do Colégio Estadual Felisberto Nunes Gonçalves – Ensino Fundamental e
Médio, do município de Indianópolis, ambos pertencentes ao NRE de Cianorte. O
referido  credenciamento  foi  exclusivamente  para  a  certificação  dos  alunos  que
integraram o Ensino Médio no ano de 2015 no Colégio Izolda Rizzato Liuti – Ensino
Médio,  visto que o Ensino Médio do Colégio Estadual Felisberto Nunes Gonçalves
ainda não contava com o reconhecimento (fl. 198).

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries.

Matriz Curricular (fls. 179 e 180)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 207)

*Número de alunos matriculados no ano de 2016.

1.4 Comissão de Verificação (fls.181 e 195)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
74/16,  de  16/08/16, do  NRE  de Cianorte,  composta  pelos  técnicos pedagógicos:
Mônica  Pires  de Oliveira, licenciada em  História, Eliane Casagrande de Oliveira,
licenciada em  Pedagogia e Anderson Gonçalves,  licenciado em  Matemática, após
verificação  in  loco,  emitiu  laudo técnico ao pedido de  reconhecimento do Ensino
Médio.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 182 a 194 e 207):

(…) A instituição de ensino iniciou as atividades do Ensino Médio em 2016 e
o vencimento da autorização será em 16/12/17, porém, como a implantação
do curso foi simultânea há estudantes que concluirão o curso em 2016 e a
instituição  necessita  o  reconhecimento  do  curso  para  certificação  dos
concluintes.

(…) O Ensino Médio foi autorizado nesta instituição de ensino em virtude da
cessação definitiva do Colégio Estadual Izolda Rizzato Liuti, que era a única
instituição do município que ofertava o Ensino Médio.

(…) O prédio é antigo e no aspecto geral apresenta desgastes em pisos e
paredes.

(…) Algumas salas estão com as portas danificadas e em todas as salas há
algumas  carteiras  em  estado  ruim  de  conservação,  necessitando  de
substituição.
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(…)  O  ambiente  do  laboratório  é  próprio  para  o  desenvolvimento  das
atividades  de  Ciências,  Química  e  Biologia  …  com  equipamentos  …  e
materiais  disponíveis.  Com a implantação do Ensino Médio  o  espaço do
laboratório tornou-se pequeno para acomodar os equipamentos e materiais
recebidos do Colégio que foi cessado. 

(…) No laboratório de Informática estão instalados os computadores do PR
Digital e do ProInfo1, com 22 (vinte e dois), todos funcionando.

(…) A biblioteca está instalada no espaço de uma sala de aula. Ambiente
bastante organizado com variedade de livros de literatura. Foi incorporado
ao acervo  da  instituição  de  ensino  o  acervo  do  Colégio  Estadual  Izolda
Rizzato Liuti que atualmente é composto por cerca de 5.780 livros. 

(…)  Há  uma  quadra  coberta  com  condições  razoáveis  de  conservação.
Também dispõe de ampla área gramada para as atividades esportivas e
recreação.

(…) A acessibilidade arquitetônica do prédio atende minimamente pessoas
com  necessidades  especiais.  Não  há  dispositivos  como  piso  especial,
indicadores sonoros e sanitários adaptados.

(…) Participa do  Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil  na Escola.
Consta  no  calendário  Escolar  a  realização  da  simulação  do  plano  de
abandono em 29/04/16 e 10/11/16.

(…) A Licença  Sanitária  emitida  em 17/05/16,  pela  Divisão  de  Vigilância
Sanitária do município de Indianópolis, com vencimento em 17/05/17.

(…)  O quadro, às fls.  190 e 191, demonstra que o corpo docente possui
habilitação de acordo com as disciplinas indicadas.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Cianorte, em 22/08/16, 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. 196).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 203 e 204)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  1977/16-CEF/Seed,  de  30/08/16, é favorável  ao reconhecimento  do
Ensino Médio.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do
Colégio  Estadual  Felisberto  Nunes  Gonçalves –  Ensino  Fundamental  e  Médio,
município de Indianópolis.

Ainda  que  no  ofício  nº  1402/16  –  Sued/Seed,  à  fl.  206,  o
encaminhamento  refira-se à  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio, o
pedido trata do reconhecimento.

1 Programa Nacional de Tecnologia Educacional
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Embora a Resolução Secretarial nº 6550/14, de 12/12/14, tenha
autorizado o  funcionamento  do Ensino Médio  com início  a  partir  de  01/01/15,  o
relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  e  o  Parecer  Técnico  da
CEF/Seed informam que as atividades escolares iniciaram apenas no início do ano
letivo de 2016. Salienta-se que a autorização para o funcionamento do referido curso
foi motivada pela cessação definitiva das atividades escolares do Colégio Estadual
Izolda Rizzato Liuti – Ensino Médio, do mesmo município. 

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  humanos  habilitados,
recursos  materiais,  pedagógicos  e  tecnológicos  condizentes  com  a  proposta
pedagógica, estando em conformidade com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Cabe observar que  a instituição  de ensino  aderiu ao Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, no entanto, não possui o Certificado de
Conformidade. 

Ressalta-se que o credenciamento da instituição de ensino para
a oferta da Educação Básica expirará em 06/09/17. Portanto, a renovação deverá ser
solicitada 180 (cento e oitenta) dias antes de expirar o prazo nos termos do § 3º, do
artigo 25, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Ao  processo  foram  apensados  o  relatório  circunstanciado
complementar  com informações referentes ao número de alunos matriculados no
ano  de  2016,  a  Resolução  Secretarial  nº  6549/14,  de  12/12/14,  que  trata  da
cessação definitiva das atividades escolares do Colégio Estadual Izolda Rizzato Liuti
e a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino (fls. 207 a 211).

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao reconhecimento  do
Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Felisberto  Nunes  Gonçalves –  Ensino
Fundamental e Médio,  município de  Indianópolis,  mantido  pelo Governo do Estado
do Paraná,  desde o início do ano de 2015 e por mais 05 (cinco) anos, contados a
partir  do  início  do  ano  de  2018  até  o  final  do  ano  de  2022,  de  acordo  com a
Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir as condições de segurança para
o  funcionamento  da  instituição  de  ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades
escolares,  com especial  atenção  ao  Certificado  de  Conformidade,  atendendo  às
exigências de prevenção de incêndio e emergências.

A instituição de ensino deverá:

a)  atender ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,
principalmente  em relação  aos prazos estabelecidos,  quando  solicitar  a  renovação
do  credenciamento da instituição de ensino para a oferta da Educação Básica e a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio;
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b)  solicitar  a  renovação  do  credenciamento  da  instituição  de
ensino  para  a  oferta  da  Educação  Básica,  uma  vez  que  o  prazo  expirará  em
06/09/17.

Encaminhamos: 

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a expedição do ato de reconhecimento do Ensino Médio;

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

É o Parecer.
Sandra Teresinha da Silva

      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, 19 de outubro de 2016.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da Cemep em exercício

Oscar Alves
Presidente do CEE
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