
PROCESSO N° 967/16 PROTOCOLO N° 14.077.884-2

PARECER CEE/CEMEP Nº 676/16 APROVADO EM 19/10/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  TANCREDO  DE  ALMEIDA  NEVES  –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I -  RELATÓRIO

1.  Histórico

A Secretaria  de Estado da Educação,  pelo  ofício  nº  1419/16–
Sued/Seed, de  01/09/16,  encaminha a este Conselho  o expediente  protocolado no
NRE de Foz do Iguaçu, em 10/05/16, de interesse do Colégio Estadual Tancredo de
Almeida Neves – Ensino Fundamental e Médio, do município de Foz do Iguaçu, que
solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Tancredo  de  Almeida  Neves  –  Ensino
Fundamental e Médio,  localizado na Rua José Carlos Pace, nº  1866,  do  município
de  Foz  do  Iguaçu, mantido pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná  obteve  o
credenciamento para a oferta da Educação Básica  pela Resolução Secretarial  nº
741/12, de  30/01/12, pelo prazo de  cinco anos, a partir da data da publicação  em
DOE, de 01/03/12 a 01/03/17. 

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  1891/93,  de  08/04/93,  reconhecido pela  Resolução  Secretarial  nº
2525/02,  de  18/06/02.  A  última  renovação do reconhecimento  foi  concedida pela
Resolução Secretarial nº 202/13, de 15/01/13, com base no Parecer CEE/CEMEP nº
176/12, de 04/12/12, pelo prazo de cinco anos, a partir de 28/09/11 a 28/09/16.

CS                                                                                                                                                                                              1    



PROCESSO N° 967/16

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fl. 195)

1.3 Avaliação Interna (fl. 209)
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1.4 Comissão de Verificação (fl. 198)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
144/16,  de  30/06/16, do  NRE  de  Foz  do  Iguaçu,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos:  Sandro  Márcio  Tonhato, licenciado em  Geografia; Maria  Rosvaine
Barco  Catto,  licenciada  em  Pedagogia e  Lore Kaiser  Grzybowski,  licenciada em
Letras, procedeu a verificação  in loco, emitiu laudo técnico  favorável  ao pedido de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio e informou:

(…) A biblioteca da instituição ocupa amplo espaço bem iluminado... 
(…) as aulas da disciplina de Educação Física são feitas em quadra coberta...
(…)  adequações facilitadoras  de  acesso  com instalação  de  rampas e  em
alguns pontos corrimões... sanitário com porta adaptada...
(…)  laboratório  de  Informática...  computadores  completos  e  em
funcionamento.
(…) laboratório de Física, Química e Biologia...
(…) Da análise da estrutura física... laboratórios, biblioteca... acervo
bibliográfico...  verificamos  que  os  mesmos  atendem  as  necessidades  do
Ensino Médio.
(…)  declaração  emitida  pela  técnica  responsável  pelo  Programa  Brigadas
Escolares - Defesa Civil na Escola... a qual informa que o Colégio participa do
Programa...
(...)   Como a instituição não possui Alvará Sanitário a mesma apresentou
cópia... do Termo de Compromisso expedido pelo Departamento de Vigilância
em Saúde, na data de 28/01/2016, a qual solicitou que fosse promovida a
limpeza do pátio  com a catação  de  potes  plásticos,  papéis  que caem no
entorno das salas de aula, que fosse mantido as lixeiras com tampas nos
ambientes da cozinha, dos sanitários e da biblioteca.
Por solicitação desta Comissão, o diretor prestou as seguintes informações a
respeito...  “Foi acordado com as zeladoras de que a manutenção do pátio
deve ser ação implementada semanalmente... foram ampliados os recipientes
para o descarte do lixo...”
(…) Em virtude do não cumprimento ao prazo estabelecido pela Deliberação
nº  03/13-CEE/PR,  essa  Comissão  solicitou à  instituição  que  apresentasse
justificativa para tal irregularidade... “o acúmulo de trabalho de final de ano,
como:  matrículas,  rematrículas,  emissão  de  relatórios,  elaboração  e
conferências de Históricos Escolares... digitação de resultados finais... bem
como a substituição da direção do estabelecimento de ensino... assim como
da  secretária...  o  que  fez  com  que  houvesse  atraso  junto  ao  pedido  de
renovação do reconhecimento” (fl. 203).
(…)  Em detrimento  do  elevado  número  de  desistência  e  retenções  …  a
Comissão  solicitou  que  a  mesma  apresentasse  justificativa,  a  qual
transcrevemos:  “Um  dos  grandes  desafios  desse  segmento  educacional
refere-se à retenção, ocasionados tanto pela grande quantidade de faltas ao
longo do período letivo, como ocasionadas pela ausência de perseverança
por parte do aluno. O problema... preocupa a escola e seus representantes,
onde  são  feitos  esforços  contínuos  para  assegurar  a  frequência  e  a
aprovação  dos  alunos,  mas  que  não  garantem sua  permanência  e  muito
menos sua aprovação... todos os segmentos escolares buscam diariamente
dentro de suas ações empenharem-se em receber bem os alunos... cuidando
do  ambiente  escolar...  e  que  a  merenda  escolar  seja  saudável  e  de
qualidade...  Os educadores...  procuram...  instigar e prender a atenção dos
seus alunos, tentando fazer com que os mesmos se sintam a vontade e que o
retornar  para  a  sala  de  aula  seja  algo  comum  e  prazeroso...  também
percebida  a  ausência  sequencial  desses  alunos,  a  equipe  pedagógica  e
mesmo diretiva  procura  entrar  em contato...  de  maneira  à  incentivá-los  a
voltarem...”  (fl. 210).
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O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Foz  do  Iguaçu,  em  13/07/16,  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. 219).

 1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 221)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico nº  1909/16,  de  26/08/16, 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  Tancredo de Almeida Neves – Ensino Fundamental e
Médio, do município de Foz do Iguaçu. 

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta  recursos  materiais,  pedagógicos  e recursos  humanos que  atendem  à
Proposta  Pedagógica  do  curso  em  conformidade  com  a  Deliberação  nº  03/13-
CEE/PR. 

A instituição  de  ensino  está  vinculada ao  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  porém,  não  possui  o  Certificado  de
Conformidade.  Com relação à Licença Sanitária  apresentou cópia de um Termo de
Compromisso expedido pelo Departamento de Vigilância em Saúde,  com data de
28/01/16,  que  solicitava o  saneamento  do  ambiente  escolar.  Dessa  forma,  não
obteve  o  Laudo  da  Vigilância  Sanitária  e  por  este  motivo, a  renovação  do
reconhecimento do curso será concedida por prazo inferior a cinco anos.
 

O credenciamento  da  instituição de  ensino  para  oferta  da
Educação  Básica  esgotar-se-á  em  01/03/17.  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.

O atraso no pedido da renovação do reconhecimento do Ensino
Médio foi justificado  em virtude do intenso volume de trabalho na secretaria, bem
como, a substituição da diretora e secretária escolar.
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II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves –
Ensino Fundamental e Médio, do município de Foz do Iguaçu, mantido pelo Governo
do Estado do Paraná,  pelo prazo de três anos, a partir  de 28/09/16 a 28/09/19,  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 e  à  obtenção do Laudo da
Vigilância Sanitária.

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 à renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b)  solicitar  a  renovação  do  credenciamento  para  oferta  da
Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 01/03/17.

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.

Maria das Graças Figueiredo Saad
                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.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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