
PROCESSO N° 1009/16          PROTOCOLO N°  13.520.332-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 683/16           APROVADO EM 19/10/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO ESTADUAL LIRIA MICHELETO NICHELE  – ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: FAZENDA RIO GRANDE

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLLI

I -  RELATÓRIO

1.  Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1488/16 –
Sued/Seed, de  20/09/16,  encaminha a este Conselho  o expediente  protocolado no
NRE da Área Metropolitana Sul, em 26/02/15, de interesse do Colégio Estadual Liria
Micheleto Nichele – Ensino Fundamental  e Médio,  do  município de  Fazenda Rio
Grande, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Liria Micheleto Nichele–Ensino Fundamental
e Médio,  localizado na Avenida Estados Unidos da América, nº  1818,  do município
de  Fazenda  Rio  Grande, mantido pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná  obteve  o
credenciamento para a oferta da Educação Básica  pela Resolução Secretarial  nº
2915/16, de  29/07/16, pelo prazo de  dez anos, a partir da data da publicação  em
DOE, de 23/08/16 a 23/08/26. 

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  489/06,  de  20/02/06  e  reconhecido pela  Resolução  Secretarial  nº
5808/08, de  16/12/08,  com base no Parecer CEE/PR nº  863/08, de  03/12/08,  pelo
prazo de cinco anos, a partir de 16/12/08 a 16/12/13.
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fl. 81)

1.3 Avaliação Interna (fl. 91)
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A direção justificou o elevado índice de evasão escolar:

Sabemos que as nossas condições (município)  são especiais.  E sabemos
ainda que a condição estrutural de nosso bairro é ainda mais delicada, uma
vez que estamos na periferia do município lidando com grande quantidade de
gravidez precoce, epidemia de drogas,  violência sistemática,  mudanças de
endereços  de  locais  ermos,  jovens  com  notória  violação  de  direitos,
abandonos  e  outros  problemas  sociais.  Estes  problemas  são  facilmente
percebidos quando comparamos o IDH deste município (0,720) com IDH da
cidade mais próxima, Curitiba (0,823).
O índice de evasão escolar é consideravelmente grande, uma vez que além
dos  problemas  locais,  também  temos  que  lutar  contra  um  ensino  médio
desinteressante e que não direciona o jovem para o mercado de trabalho.
Os profissionais desta instituição lutam continuamente para suprir os jovens
com  o  conhecimento  necessário  para  que  estes  tenham  igualdade  de
oportunidade,  para  que  se  insiram no  mercado  de  trabalho,  para  que  se
tornem cidadãos críticos e responsáveis, no entanto, nos deparamos com os
problemas estruturais citados acima (fl.103)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 83)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
287/16,  de  29/06/16, do NRE  da Área Metropolitana Sul, composta pelos técnicos
pedagógicos:  Lúcia de Fátima M. de Arruda, licenciada em  Geografia; Alexandra
Silva,  graduada em Administração e Marilene Parmezan,  licenciada em Pedagogia,
procedeu  a verificação  in  loco, emitiu  laudo  técnico  favorável  ao  pedido  de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio e informou:

(…)  A  biblioteca...  com  acervo  bibliográfico  suficiente  para  atender  à
demanda...
(…)  Laboratório  de  Química,  Biologia  e  Física...  é  iluminado,  ventilado  e
higienizado...
(…) Laboratório de Informática... com agente educacional... responsável para
o atendimento...
(…) conta com uma quadra poliesportiva coberta...
(…) possui rampa de acesso, corrimões e sanitário adaptado...
(…) participa do Programa Brigadas Escolares...
(…) Vigilância Sanitária... com data de vencimento em 12/04/17.

(…)  Segundo  a  justificativa...  a  demora  no  encaminhamento  do  processo
deve-se...  porque  alguns  brigadistas não conseguiram concluir  o  curso da
Brigada Escolar,  ficando portanto,  aguardando a abertura de turmas, tanto
para o curso online quanto presencial. A direção se compromete a agilizar os
processos futuros e cumprir os prazos determinados pela Deliberação vigente
(fl.91)

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Sul, em  06/07/16, 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. 94).
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 1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 99)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico nº  1935/16,  de  29/08/16, 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 Liria Micheleto Nichele – Ensino Fundamental e Médio,
do município de Fazenda Rio Grande. 

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  de  infraestrutura, recursos  materiais  e pedagógicos para  o
desenvolvimento  das  atividades  educativas  propostas,  em  conformidade  com  a
Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores
comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção do
docente  que ministra a disciplina de Física, bacharel em Física, e  da docente que
ministra  a  disciplina  de  Sociologia, licenciada  em  História,  o  que  contraria o
estabelecido no inciso III, do artigo 47, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR. 

A instituição  de  ensino  está  vinculada ao  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o  Certificado  de
Conformidade. Licença Sanitária com vigência até 12/04/17.

O motivo do atraso no pedido da renovação do reconhecimento
do Ensino Médio foi  justificado  em função  do cumprimento  dos requisitos para a
formação da Brigada Escolar. 

II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio,  do Colégio  Estadual  Liria Micheleto Nichele  –
Ensino Fundamental e Médio,  do  município de  Fazenda Rio Grande, mantido  pelo
Governo  do  Estado  do  Paraná,  pelo  prazo  de  05 anos,  a  partir  de  16/12/13 a
16/12/18, 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. 
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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)  assegurar  docente  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Física e Sociologia.

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.

Linda Mary Incio de Bortoli
                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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