
PROCESSO Nº 1023/16                                PROTOCOLO Nº 14.184.236-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 687/16           APROVADO EM 19/10/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  AMÂNCIO  MORO     –   ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  CURITIBA

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 1504/16      –
Sued/Seed, de  22/09/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Curitiba, em 21/07/16, de interesse do Colégio Estadual Amâncio Moro   –
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  Amâncio  Moro –  Ensino  Fundamental  e
Médio, localizado  na  Rua  Presidente  Washington  Luís,  nº  620,  Jardim  Social,
município  de  Curitiba, é  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Foi
credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
4612/13, de  14/10/13, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação
em DOE, de  08/11/13 a 08/11/18 (fls.  91 e  117).

O  Ensino  Médio foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 4317/07,  de 16/10/07, e foi reconhecido pela Resolução Secretarial nº
5503/10, de 15/12/10. A renovação do reconhecimento foi concedida pela Resolução
Secretarial nº 5202/14, de 29/09/14, com base no Parecer CEE/CEMEP  nº 528/14,
de 13/08/14, pelo prazo de 05 (cinco) anos, do início do ano de 2011 até o final do
ano de 2015 (fls. 95, 99, 105 e 106).

A direção da instituição de ensino apresentou justificativa quanto
ao atraso na solicitação da renovação do curso, a saber (fl. 137):

Eu, (...), diretora do Colégio (...), venho respeitosamente justificar o atraso
na entrega do processo para requerer a renovação do reconhecimento do
Ensino Médio. Eu assumi a direção somente em 11/05/2016, desde então
venho  me  integrando  com  a  estrutura,  administrativo,  pedagógico,
educacional do Colégio. Fui informada do processo no mês de junho/2016,
onde prontamente, organizei e atualizei o que estava 
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faltando, conforme solicitação do NRE, protocolando nesta data. Paralelo ao
processo foi encaminhado o PPC de Língua Portuguesa para aprovação e
quando  aprovado  o  PPC  completo  foi  encaminhado  para  a  equipe
pedagógica (fl. 137).

1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 135)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 129)

A direção da instituição de ensino justificou o alto  número de
desistentes e transferidos, nos seguintes termos (fl. 136):

(...)  Em relação aos transferidos, ocorre devido à mudança de endereço,
ficando a escola de difícil acesso. Em relação aos reprovados, ocorre devido
ao  não  cumprimento  básico  das  tarefas,  trabalhos,  avaliações  e
recuperações.  A  direção  juntamente  com  a  equipe  pedagógica  e  os
professores  vêm  construindo  um  trabalho  para  melhorar  o  ensino
aprendizado dos alunos, onde chama-se o responsável pelo aluno para se
conhecer  o  real  problema  do  aluno.  Assim,  estão  sendo  realizados
trabalhos, avaliações, quando necessário, para recuperar esses alunos.

1.4 Comissão de Verificação   (fls. 118 a 132)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
408/16,  de 12/08/16,  do NRE de Curitiba, composta pelas técnicas pedagógicas:
Raquel  Geske e Andrea Cristina Rissato,  licenciadas em Letras, e Josiane Cava
Guimarães, licenciada em Ciências, procedeu a verificação  in loco e emitiu laudo
técnico ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 120 a 131):
                  

O Colégio Estadual Amâncio Moro passou por obras de reestruturação no
bloco antigo,  com troca  e melhorias na cobertura,  pinturas  em todos os
ambientes (...).
Foi  realizada  também a ampliação  do  prédio  com a  construção  de dois
novos blocos, que contempla a cozinha, refeitório, dispensa para armazenar
a merenda escolar, banheiro, laboratório de Química, Física e Biologia, sala
multimídia  e  sanitários  novos  para  os  alunos,  inclusive  um  banheiro
adaptado para portador de necessidades especiais.
(...)  O laboratório de Física/ Química/Biologia (87,5 m²) possui bancadas,
banquetas (...)
O laboratório (49,6 m²) possui 21 computadores com acesso à internet, 11
mesas (...)
A biblioteca (48 m²) é composta por mesas, cadeiras, estantes (...)
Para as atividades esportivas e culturais, o colégio conta com (...) 01 quadra
poliesportiva coberta, uma área livre com grama, uma quadra descoberta e
um pátio com calçamento.
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Acessibilidade
O Colégio possui rampas para fácil acesso.
No prédio de dois andares (interditado) existem elevador  e 03 sanitários 
adaptados, porém apenas 01 está sendo utilizado, os demais não estão em 
condições de uso.
(...)
O  Colégio  possui  profissionais  capacitados  e  habilitados  para  o
desenvolvimento do trabalho pedagógico.
(...)
A instituição participa da capacitação do Programa das Brigadas Escolares.
O Colégio adquiriu equipamentos de emergência como: extintores, blocos
de iluminação e placas que foram instaladas de acordo com a instrução
técnica vigente.

(...)
A Licença Sanitária nº 03.3762015, data de 14/07/2015, com validade até
14/07/2017. 

O Termo de Responsabilidade exarado pelo NRE de Curitiba, de
22/08/16, ratifica as informações contidas no relatório circunstanciado da Comissão
de Verificação, comprometendo-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. 133).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 139 a 140)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2294/16-CEF/Seed,  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 Amâncio Moro – Ensino Fundamental e Médio, município
de  Curitiba.    

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
possui infraestrutura básica, recursos materiais e pedagógicos. Entretanto, dos três
banheiros  adaptados  para  educandos  com  deficiência  apenas  um  está  em
condições de uso.

       
        Com relação aos recursos humanos, os professores comprovaram

habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção da docente que
atua na disciplina de Sociologia que é graduada em Serviço Social,  estando em
desacordo com  o inciso III, artigo 47 da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.    

       
Cabe  observar  que  o  Colégio  está  inserido  no  Programa

Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,   mas  aguarda  o  Certificado  de
Conformidade. Apresentou  o laudo da Vigilância Sanitária válido até 14/07/17.
  

 A direção  justificou  o não atendimento ao prazo estabelecido no
artigo  48  da  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,  expondo  que  o  atraso  no  envio  do
processo ocorreu em razão da troca do Gestor Escolar.
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II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio,  do  Colégio  Estadual  Amâncio Moro  –  Ensino
Fundamental e Médio,  município de Curitiba,  mantido pelo  Governo do Estado do
Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, do início do ano de 2016 até o final do ano
de 2020, de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir a infraestrutura adequada e as
condições sanitárias e de segurança para o funcionamento da instituição de ensino e
o  desenvolvimento  das atividades  escolares,  com destaque  para  a  obtenção do
Certificado  de  Conformidade  às  exigências  de  prevenção  de  incêndio  e
emergências.

A instituição de ensino deverá:

a)   assegurar  docente  com  habilitação  específica  para  a
disciplina de Sociologia;

b)  prover a reestruturação dos banheiros para educandos com
deficiência, deixando-os em condições de uso;

c)  atender ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR  em
relação às  normas e prazos ao solicitar  a  renovação do credenciamento  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.

                      Maria das Graças Figueiredo Saad
                                                                 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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