
PROCESSO N° 1011/16                                              PROTOCOLO N° 14.096.491-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 695/16                              APROVADO EM 20/10/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  GUSTAVO  DOBRANDINO  DA SILVA –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1490/16 –
Sued/Seed,  de  20/09/16,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE  de Foz do Iguaçu, em  24/05/16, de interesse  do Colégio  Estadual Gustavo
Dobrandino da Silva – 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 Gustavo  Dobrandino  da  Silva –  Ensino
Fundamental  e Médio,  localizado na  Rua  Rosalina Bertolini Werter, nº 111, Bairro
Jardim Patriarca, do município de Foz do Iguaçu, mantido pelo Governo do Estado
do  Paraná,  obteve  credenciamento para  a  oferta  da  Educação  Básica pela
Resolução Secretarial nº 733/12, de 30/01/12, pelo prazo de cinco anos, a partir de
01/03/12 até 31/12/17.

O  Ensino  Médio foi autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  1462/09,  de  27/04/09,  reconhecido pela  Resolução  Secretarial  nº
1508/10,  de  20/04/10,  e  obteve a renovação do reconhecimento  pela Resolução
Secretarial nº 2574/13, de 03/06/13, com base no Parecer CEE/CEMEP nº 60/13, de
21/03/13, pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2012 até o final do
ano de 2016.
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1.2 Organização Curricular
O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fls. 138 a 140)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 152)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 141)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
149/16,  de  11/07/16,  do  NRE  de  Foz  do  Iguaçu,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos:  Sandro  Márcio  Tonhato,  licenciado  em  Geografia;  Lore  Kaiser
Grzybowski,  licenciada em Letras; e  Maria  Rosvaine Barco Catto,  licenciada em
Pedagogia, após verificação in loco na instituição de ensino, emitiu laudo técnico ao
pedido de  renovação do  reconhecimento do Ensino Médio  e informa no  relatório
circunstanciado:

MK                                                                                                                                                                                              3     



PROCESSO N° 1011/16

Na parte  estrutural  foram realizadas melhorias/reformas/aquisições como:
(…) reforma e pintura em todo o piso da quadra coberta, pintura na calçada
do corredor interno, reparo e pintura nos corrimãos, construção de rampas
de acesso à biblioteca, secretaria e quadra de esportes coberta, construção
de calçada acessível na entrada principal do colégio (…).

O  Laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia está  localizado  em sala
adequada, arejada e iluminada, com todos os equipamentos necessários
para  as  práticas  dos  alunos.  (…)  O  Laboratório  de  Informática tem
capacidade  para  30  alunos,  equipado  com  30  computadores  (…).  A
biblioteca está  localizada  em  um  espaço  satisfatório,  reservado  para
pesquisa e leitura, seu acervo bibliográfico possui exemplares Didáticos e
Leitura específicos para o  Ensino Médio (…).  Os  sanitários para uso dos
alunos são adequados, limpos, arejados e com boa iluminação (…) além de
sanitário  adaptado  para  portadores  de  necessidades  especiais.  (…)  O
Colégio possui quadra de esportes coberta (…).

(…) a Instituição de Ensino apresentou  os documentos exigidos (ofício de
criação  da  Brigada Escolar,  cópia da Ata das reuniões bimestrais entre a
direção escolar e os integrantes da Brigada Escolar e Adendo do Regimento
Escolar  aprovado  pelo  NRE),  para  a  adesão  ao  Programa  Brigadas
Escolares – Defesa Civil na Escola,  estando de acordo com a Legislação
vigente. (…)

O Serviço de Vigilância Sanitária emitiu Auto Termo nº 116366, elencando
providências  a  serem  tomadas  pela  Instituição  de  Ensino.  A  Direção
encaminhou declaração informando que alguns itens notificados no presente
Auto Termo foram atendidos (…).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Foz  do  Iguaçu,  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. 156).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 158)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2261/16, de 13/09/16, 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 Gustavo Dobrandino da Silva – 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 condições parciais de infraestrutura.  Dispõe de  recursos  tecnológicos e
materiais pedagógicos em consonância com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 
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Com relação aos recursos humanos,  a  docente  de  Sociologia
não possui habilitação específica para a disciplina indicada, contrariando o 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. O Auto  Termo  da  Vigilância  Sanitária  nº  116366,  de  05/05/16,
anexado  à  fl.  162,  contempla  providências a serem cumpridas  na  instituição  de
ensino. A direção informou à Comissão de Verificação que  alguns itens notificados
no Auto Termo foram atendidos.

O prazo  do credenciamento para a oferta da Educação  Básica
esgotar-se-á  em  31/12/17, sendo  necessário  providenciar sua  renovação,  pelo
menos cento e oitenta dias antes do vencimento,  com base no § 3º,  art.  25, da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Em virtude da  ausência da Licença da Vigilância Sanitária,  em
desacordo  com  a  Deliberação deste  CEE,  a  renovação  do  reconhecimento  do
Ensino Médio será concedida por prazo inferior a cinco anos.

II - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual Gustavo Dobrandino da Silva
–  Ensino  Fundamental  e Médio,  do  município  de  Foz  do  Iguaçu, mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de três anos, a partir do início do ano de
2017 até o final do ano de 2019, 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 da  Licença 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 a renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

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

c) providenciar a renovação do credenciamento para a oferta da
Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á ao final do ano de 2017.
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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 Luiza Xavier Cordeiro
    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, 20 de outubro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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