
PROCESSO N° 1067/16 PROTOCOLO N° 13.468.687-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 704/16 APROVADO EM 07/11/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL ANGELINA RICCI  VEZOZZO  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CAMBARÁ

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1562/16 –
Sued/Seed, de  30/09/16,  encaminha a este Conselho  o expediente  protocolado no
NRE de Jacarezinho, em 12/01/15, de interesse do Colégio Estadual Angelina Ricci
Vezozzo  – Ensino Fundamental e Médio,  do  município de  Cambará,  que solicita  o
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual Angelina  Ricci  Vezozzo  –  Ensino
Fundamental e Médio,  localizado na Rua da Comunidade, nº  100,  do município de
Cambará, mantido pelo  Governo do Estado do Paraná,  obteve o credenciamento
para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº  5373/12,  de
31/08/12, pelo prazo de  cinco anos, a partir  da data da publicação  em DOE, de
02/10/12 a 02/10/17. 

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 6318/14, de 26/11/14, pelo prazo de três anos, a partir de 01/12/14 a
01/12/17.
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fl. 122)

1.3 Avaliação Interna (fl. 123)
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1.4 Comissão de Verificação (fl. 91)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
98/15, de 23/09/15, do NRE de Jacarezinho, composta pelos técnicos pedagógicos:
Tereza Cristina Marçal de Souza, licenciada em Pedagogia; Maria da Glória Pereira
Duarte,  licenciada  em  Ciências;  Marcos  Gilmar  Amaral,  licenciado  em Educação
Física e  Maria Flauzina Juvêncio,  licenciada em  Letras, procedeu a verificação  in
loco, emitiu laudo técnico favorável ao pedido de reconhecimento do Ensino Médio e
informou:

(…) biblioteca... com acervo bibliográfico... apropriado ao curso...
(…) laboratório de Informática com 26 computadores.
(…) quadra poliesportiva coberta...
(…) um sanitário para atender pessoas portadoras de necessidades
especiais...
(…) profissionais habilitados...
(…) laboratório de Química, Física e Biologia, espaço adequado e
organizado, com materiais diversificados...
(…) apresenta justificativa, Relatório Técnico de Inspeção da Vigilância
Sanitária e Auto/Termo...
(…) certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros com validade até 03 de
fevereiro de 2017...

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Jacarezinho,  em  02/10/16,  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. 93).

 1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 118)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico nº 2533/16, de 27/09/16, é favorável ao reconhecimento do Ensino Médio. 
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2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do
Colégio  Estadual  Angelina  Ricci  Vezozzo –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do
município de Cambará. 

Da análise  do  processo e  de  acordo com as informações do
relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  a instituição  de  ensino
apresenta recursos materiais, pedagógicos  e recursos humanos de acordo com o
estabelecido na Deliberação nº 03/13-CEE/PR. 

O credenciamento  da  instituição de ensino  para  oferta  da
Educação  Básica  esgotar-se-á  em  02/10/17. 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.

Cabe  observar  que  o  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de
Bombeiros terá o prazo expirado em 03/02/17. Apresentou Auto/Termo da Vigilância
Sanitária com solicitação de adequações (Projeto Arquitetônico, visores nas portas,
fiação elétrica, porta toalha descartável, chuveiro para manipuladores de alimentos,
caixa de decantação, capela de exaustão forçada, chuveiro de emergência com lava
olhos,  instalação  sanitária  para  portadores  de  necessidades  especiais), para
posterior emissão de Laudo.

A direção  informou que as  solicitações  da Vigilância Sanitária
Municipal como a troca de luminárias por spots com segurança contra queda; troca
de fiação de salas de aula, com adequada proteção; aquisição e instalação de porta
sabonete líquido; de porta toalha de papel descartável; e outras constantes à fl. 115,
do protocolado,  já foram providenciadas.

No entanto, constata-se, até o momento, o atendimento parcial
referente  ao  solicitado  pela  Divisão  de  Vigilância  Sanitária. Dessa  forma,  pela
ausência do  Laudo,  em  desacordo  ao  estabelecido  na  Deliberação  nº  03/13-
CEE/PR, o reconhecimento do curso será concedido com prazo inferior a cinco anos.

II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao reconhecimento  do
Ensino Médio, do Colégio Estadual Angelina Ricci Vezozzo – Ensino Fundamental e
Médio,  do  município  de  Cambará, mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná,
desde 01/12/14 e por mais três anos,  contados a partir  de 01/12/17 a 01/12/20,  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  às  adequações  necessárias  para  a
obtenção do Laudo da Vigilância Sanitária.
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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)  solicitar  a  renovação  do  credenciamento  para  oferta  da
Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 02/10/17.

Encaminhamos: 

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a expedição do ato de 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, 07 de novembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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