
PROCESSO N° 1022/16                                             PROTOCOLO N° 14.149.942-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 686/16                             APROVADO EM 19/10/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL PADRE  CLÁUDIO  MORELLI  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CURITIBA

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  1503/16 –
Sued/Seed,  de  22/09/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE  de  Curitiba,  em  30/06/16,  de  interesse  do  Colégio  Estadual  Padre  Cláudio
Morelli –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Curitiba,  que  solicita  a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Padre Cláudio Morelli – Ensino Fundamental
e  Médio, localizado na  Rua  Luiz  Nichele, nº  8, Bairro  Umbará,  do  município  de
Curitiba, é  mantido pelo  Governo do Estado do Paraná.  Foi  credenciado para  a
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 1697/13, de 08/04/13, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de 24/04/13 até
24/04/18 (fls. 91 e 92).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  2306/97,  de  04/07/97,  obteve  o  reconhecimento  pela Resolução
Secretarial nº  265/01, de  02/02/01 e  pelas Resoluções Secretariais nº  3264/05, de
24/11/05 e nº 5227/10, de 29/11/10, foi concedida a renovação do reconhecimento,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, esta última, a partir de 02/02/11 até 02/02/16 (fl. 88). 

No período de 2011 a 2014,  a  instituição de ensino ofertou o
Ensino Médio por Blocos, contudo, a partir do ano de 2015 passou a ofertar apenas
o Ensino Médio seriado (fls. 105 e 121).
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Em  relação  ao  atraso  no  pedido  da  renovação  do
reconhecimento do curso, a direção apresenta justificativa nos seguintes termos:

(…) 

Justificamos atraso na realização do protocolo de renovação da autorização
de funcionamento do Ensino Médio desta instituição devido ao processo de
reforma pelo qual estamos passando. Contávamos com a possibilidade de
inserção no devido processo dos documentos de ajustes das instalações de
acessibilidade, refeitório e laboratórios. O que não foi possível devido aos
atrasos  nas  obras.  Além  disso,  a  instituição  passou  contratempos  em
decorrência  da  paralisação  de  2015,  que  impactou  na  configuração  de
planejamento para 2016 (fl. 112).

1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 114)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 105)

Com relação ao combate à reprovação e ao abandono, a direção
apresenta justificativa, à fl. 113:

(…)

Questões  de  ordem  de  segurança  e  de  ordem  econômica  também
influenciam  a  incidência  de  faltas,  desestímulo  e,  consequentemente,
abandono. Estudantes, cada vez em maior número, precisam trabalhar para
colaborar no orçamento familiar. Por conta disso, alteram o turno de estudo
e  dificilmente  conseguem  dar  conta  dos  horários  e  compromissos  de
emprego e de colégio. Muitos estudantes residem distantes do colégio, pois
nossa localização consta de grandes áreas de bosques nativos e chácaras.
Sendo  assim,  existe  a  dificuldade  de  locomoção.  Some-se  a  isso  os
inúmeros  casos  de  assaltos  que  vem  ocorrendo  na  comunidade,  que
terminam por criar um clima de medo e insegurança, do qual a escola acaba
sentindo  reflexos.  A  direção  do  colégio  já  entrou  em  contato  com  os
equipamentos [sic] de segurança pública, em conjunto com entidades civis,
para  buscarmos  soluções  de  prevenção  da  violência  e  minimização  dos
efeitos da insegurança. Para conter o índice de abandono o colégio promove
convocações  dos  responsáveis  quando  há  indícios  de  desestímulo  aos
estudos,  orientação para acompanhamento médico – quando for  o caso,
orientação  pedagógica  ao  próprio  estudante,  orientações  quando  [sic]  a
legislação vigente. Além disso, são ofertadas possibilidades de atividades de
recuperação  de  conteúdos,  bem  como  a  comunicação  dos  órgãos
competentes quando há sinais de violação de direitos. Para melhorarmos os
índices  de  aprovação,  investimos  nas  formações  continuadas  dos
educadores  no  sentido  de  reflexão  sobre  parâmetros  de  avaliação,
alternativas  de  metodologias  de  aula,  orientações  sobre  a  recuperação
paralela e a necessidade do privilégio da avaliação qualitativa em relação à
quantitativa. 
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1.4 Comissão de Verificação (fls. 96 e 109)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
364/16,  de  07/07/16, do NRE  de Curitiba,  composta pelos técnicos pedagógicos:
Raquel Geske, licenciada em Letras,  Eliana de Fátima R. da Costa, licenciada em
Letras e Josiane Cava Guimarães, licenciada em Ciências, procedeu a verificação in
loco e emitiu laudo técnico favorável ao pedido de renovação do reconhecimento do
Ensino Médio.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 97 a 108):

(…) O imóvel utilizado pelo Colégio é alugado: contrato de locação 068/2015
– GAS/Seed, de 21/12/2015, com vigência de 12 meses, prorrogáveis até o
limite legal de 60 (sessenta) meses.

(…)  O  proprietário  do  imóvel  está  promovendo  reformas  nas
edificações conforme as condições orçamentárias e urgências. Nos últimos
8 meses foi reformada grande parte das instalações do prédio mais antiga
do Colégio.

(…) Por ter estrutura física antiga (construção iniciada em 1949), não possui
as condições de acessibilidade que a legislação atual exige. O proprietário
do  imóvel,  no  decorrer  das  reformas,  construirá  banheiros  adaptados,
rampas de acesso na entrada principal e em salas de aula.

(…) O prédio está em reforma, o local do laboratório de Física, Química e
Biologia está sendo alterado para atender às exigências legais,  tanto em
dimensão e segurança quanto em relação à funcionalidade pedagógica. São
utilizados espaços alternativos para a realização de atividades pedagógicas
relativas à experimentações científicas.

(…) O laboratório de Informática funciona em uma sala de 67,56 m², onde há
12  computadores  e  4  maletas  de  Robótica;  o  laboratório  de  Informática
também é utilizado para as atividades do projeto de Robótica.

(…) A biblioteca conta com acervo bibliográfico atualizado e suficiente para
atendimento da demanda do curso.

(…) Para  a  prática da Educação Física,  possui  ginásio  coberto,  quadras
coberta e descoberta; a conservação das quadras é boa.

(…) Participa do Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, o
Atestado  de  Conformidade  está  em  trâmite.  O  Colégio  adquiriu
equipamentos  de  emergência  como:  extintores,  blocos  de  iluminação  e
placas que foram instalados de acordo com a instrução técnica vigente. A
instituição solicitou a visita do Corpo de Bombeiros através do protocolado
nº 2.2.01.15.0000834517-28.

(…) Apresentou o protocolado nº 01-077018/2016, onde solicita a vistoria
por parte da Vigilância Sanitária.

(…) O quadro, à fl.  104, demonstra que o corpo docente possui habilitação
de acordo com as disciplinas indicadas.

(com grifos no original)
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O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Curitiba, em 15/07/16, 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. 110).

 1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 116 e 117)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  2292/16-CEF/Seed,  de  19/09/16, 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  Padre Cláudio Morelli –  Ensino Fundamental e Médio,
município de Curitiba.

Ressalta-se  que  no período de 2011 a  2014,  a  instituição de
ensino ofertou o Ensino Médio por Blocos e a partir do ano de 2015, passa a ofertar
apenas o Ensino Médio seriado.

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  humanos  habilitados,  recursos  materiais,  pedagógicos  e
tecnológicos condizentes com a proposta pedagógica. 

Quanto à infraestrutura, não dispõe de espaço físico específico
para o laboratório de Biologia, Física e Química,  ambientes com acessibilidade e
sanitários adaptados para pessoas com deficiência.  Cabe retomar que a instituição
de ensino está passando por reformas para atender as exigências legais.

A instituição  de  ensino está  vinculada  ao Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o  Certificado  de
Conformidade. Da mesma forma, não possui a Licença Sanitária, contudo, solicitou a
vistoria ao órgão competente com o protocolado nº 01-077018/2016.

A direção  justifica  que  o  atraso  no  pedido  da  renovação  do
reconhecimento do curso ocorreu  devido  ao processo de reforma  do prédio, além
disso, pelos contratempos em decorrência da paralisação dos professores em 2015,
que impactou na configuração do planejamento para o ano de 2016.

Assim,  em virtude  da  falta  da  Licença  Sanitária  e  do espaço
físico  para  o  laboratório  de  Biologia,  Física  e  Química,  em  desacordo  com  as
Deliberações deste Conselho, a renovação do reconhecimento do Ensino Médio será
concedida por prazo inferior a 05 (cinco) anos.
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Ao  processo  foram apensados  a  Resolução  Secretarial  nº
3264/05, de  24/11/05, que  renovou o reconhecimento do referido curso  e a Vida
Legal do Estabelecimento de Ensino – VLE  (fls. 120 a 123).

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Padre  Cláudio  Morelli –
Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Curitiba, mantido  pelo  Governo  do
Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir de 02/02/16 até 02/02/19, de
acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá:

a) 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,  atendendo  às
exigências de prevenção de incêndio e emergências e à Licença Sanitária;

b) sanar as necessidades da instituição de ensino assegurando
infraestrutura  adequada  para  o  pleno  funcionamento  do laboratório  de  Biologia,
Física  e  Química,  bem  como  as condições  de  acessibilidade  para  pessoas
deficiência.

A instituição de ensino deverá 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.

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.

                                                 Clemencia Maria Ferreira Ribas
  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, 19 de outubro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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