
PROCESSO N° 1099/16                                              PROTOCOLO N° 14.124.786-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 707/16                             APROVADO EM 08/11/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  PROFESSORA  MARIA  HELOÍSA
CASSELLI – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de  reconhecimento do  Ensino Médio e convalidação dos atos
praticados antes do ato autorizatório, a partir do início do ano letivo de
2014 até 17/05/16, para regularização da vida escolar dos alunos. 

RELATORA: MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1625/16 –
Sued/Seed,  de  07/10/16,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE de Curitiba, em 14/06/16, de interesse  do Colégio  Estadual Professora Maria
Heloísa  Casselli –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do  município  de  Curitiba, que
solicita o reconhecimento do Ensino Médio e convalidação dos atos praticados antes
do ato  autorizatório,  a  partir  do  início  do  ano letivo  de  2014  até  17/05/16,  para
regularização da vida escolar dos alunos. 

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio  Estadual Professora Maria Heloísa Casselli – Ensino
Fundamental e  Médio,  localizado na Rua Catharina Potina de Mauro,  nº  80, Bairro
Pilarzinho, do município de Curitiba, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi
credenciado para  a  oferta  da  Educação  Básica pela  Resolução  Secretarial  nº
1952/16, de 13/05/16, pelo prazo de cinco anos, a partir de 17/05/16 até 17/05/21.

O  Ensino  Médio  foi autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 1953/16, de 13/05/16, pelo prazo de um ano, a partir de 17/05/16 até
17/05/17.

A direção da instituição de ensino justifica, à fl.  90, o início do
Ensino Médio antes da publicação do ato autorizatório: “Através desta, justifico que
este Estabelecimento de Ensino, oferta o Ensino Médio desde o ano letivo de 2014,
onde tivemos autorização da SEED para implantação gradativa do mesmo”. 
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fl. 82)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 74)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 66)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
357/16, de  05/07/16,  do NRE  de Curitiba, composta pelos técnicos pedagógicos:
Andrea Cristina Rissatto  e  Raquel  Geske, licenciadas em  Letras e Josiane Cava
Guimarães, licenciada em Ciências, após verificação in loco na instituição de ensino,
emitiu laudo técnico ao pedido de  reconhecimento do Ensino Médio  e informa no
relatório circunstanciado:

Licença Sanitária:  foi expedida  pelo Distrito Sanitário do Boa Vista, sob nº
03.457/2015 com validade até  16/07/2017. O  estabelecimento  de ensino
possui o Laudo do Corpo de Bombeiros – CVC – Certificado de Vistoria em
Estabelecimento nº 3.1.01.15.0000871697-80 com validade até 10/09/2016.
A Instituição já participou do plano de abandono, adquiriu equipamentos de
emergência (extintores, blocos de iluminação e placas). (…) 

Laboratório  Química,  Física  e  Biologia  (...): A Instituição  não  possui
laboratório de Física, Química, Biologia e Ciências a Direção atual mostrou
o espaço que será destinado para a reforma de uma sala em laboratório. A
comissão orientou a Instituição que protocole o pedido da reforma para o
laboratório  o  mais  breve  possível  no  setor  de  Edificações  do  Núcleo
Regional de Curitiba. (...)

Laboratório de Informática (…): Possui um laboratório de informática com
20 (vinte) computadores do Paraná Digital e 10 (dez) do Pró-Info (…).

Biblioteca  (…): A Biblioteca  possui  (…) estantes  de  aço  onde os  livros
estão separados em: Pesquisa, Didáticos e de Literatura, (…).

Espaço para Educação Física:  Possui quadra coberta para a prática das
aulas (…).

Acessibilidade: Possui banheiro adaptado para pessoas com necessidades
especiais (…). Não possui rampas de acesso. Foi orientado a Instituição que
solicite  a  Mantenedora  a  construção  de  rampas  e  melhoria  no  banheiro
adaptado.
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O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Curitiba, em 11/07/16, 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. 86).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 113)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2556/16, de 30/09/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites. 

2. Mérito

Trata-se do  pedido de  reconhecimento do  Ensino Médio e  de
convalidação dos atos escolares praticados antes do ato autorizatório,  a partir  do
início do ano letivo de  2014 até  17/05/16, para regularização da vida escolar dos
alunos.

O artigo 36, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, estabelece:

A instituição  de  ensino  só  poderá  iniciar  atividades  escolares  de  curso,
modalidade,  etapa,  série,  ciclo  ou  período,  após  a  publicação  do  ato
autorizatório, sob pena de anulação dos atos escolares praticados antes da
devida autorização e responsabilização da autoridade causadora do início
irregular.

A direção da instituição de ensino justifica  que  iniciou  o  Ensino
Médio  antes  da  publicação  do  ato  autorizatório  mediante autorização  da  Seed.
Portanto,  diante  da  situação  apontada,  o  artigo  acima  mencionado  não  foi
considerado, sendo necessária a regularização da vida escolar dos alunos.

A  Coordenação  de  Documentação  Escolar/Seed informa,  à  fl.
112, que analisou os Relatórios Finais do Ensino Médio anexados às fls. 92 a 111, e
que estes  se  encontram armazenados no Sistema Estadual  de  Registro  Escolar
(Sere), aguardando o reconhecimento do curso para validação.

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que quanto aos recursos
físicos,  a  instituição  de  ensino  não  dispõe  de rampas  de  acesso,  entretanto,  o
colégio  foi orientado que solicitasse à Mantenedora  sua construção,  bem como a
melhoria  no  banheiro  adaptado. Não  possui laboratório  de  Física,  Química  e
Biologia,  estando em desacordo com o inciso III,  do artigo 45, da Deliberação nº
03/13 – CEE/PR.  Contudo,  a  direção atual mostrou o espaço que será destinado
para a reforma de uma sala em laboratório. 
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Com relação aos recursos humanos, a docente da disciplina de
Filosofia  não  apresenta habilitação  específica  para  a  disciplina  indicada,  em
desconformidade com o inciso IV, do artigo 45, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

A instituição  de  ensino  está  vinculada  ao  Programa  Brigadas
Escolares  -  Defesa  Civil  na  Escola  e  possui  o  Certificado  de  Vistoria  em
Estabelecimento  nº  3.1.01.15.0000871697-80  com  validade  até  10/09/16,  o  qual
expirou com o processo em trâmite.  A Licença da Vigilância Sanitária  é válida até
16/07/17. 

Em  virtude  da  ausência  do  laboratório  de  Química,  Física  e
Biologia, em  desconformidade com  a Deliberação nº  03/13  –  CEE/PR,  o
reconhecimento do Ensino Médio será concedido por prazo inferior a cinco anos.

II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao  reconhecimento do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual
Professora Maria Heloísa Casselli – Ensino Fundamental e Médio, do município de
Curitiba,  mantido pelo  Governo do Estado do Paraná,  desde 17/05/16 e por mais
três anos, contados a partir de 17/05/17 até 17/05/20, de acordo com a Deliberação
nº 03/13 – CEE/PR;

b)  à  convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  da
publicação do ato autorizatório, a partir do início do ano letivo de 2014 até 17/05/16,
para regularização da vida escolar dos alunos listados nos Relatórios Finais, às fls.
92 a 111.

Adverte-se  a  mantenedora  e  o  Colégio  Estadual  Professora
Maria Heloísa Casselli – Ensino  Fundamental e  Médio,  de que devem observar o
cumprimento da Deliberação do CEE/PR, que normatiza o Sistema de Ensino do
Paraná.

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 especial atenção ao Certificado do
Corpo de Bombeiros às exigências de prevenção de incêndio e emergências,  ao
espaço específico do  laboratório de Física, Química e Biologia  e à acessibilidade,
considerando a construção de rampas e melhoria no banheiro adaptado.

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

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a expedição do ato de reconhecimento do Ensino Médio e da convalidação dos atos
escolares praticados antes do ato autorizatório, a partir do início do ano letivo de
2014 até 17/05/16, para regularização da vida escolar dos alunos;

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, 08 de novembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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