
PROCESSO N° 9/16                                                   PROTOCOLO N° 13.412.668-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 708/16                             APROVADO EM 08/11/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  DOUTOR  UBALDINO  DO  AMARAL  –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1900/15 –
Sued/Seed,  de  04/12/15,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE  de  Jacarezinho,  em  17/11/14,  de  interesse  do  Colégio  Estadual  Doutor
Ubaldino do Amaral – Ensino Fundamental e Médio, município de Santo Antônio da
Platina, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Doutor  Ubaldino  do  Amaral –  Ensino
Fundamental  e  Médio, localizado  na  Rua  Coronel  Capucho, nº  907,  Centro,  do
município  de  Santo  Antônio  da  Platina,  é  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do
Paraná.  Foi  credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial nº 1430/12, de 05/03/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data
da publicação em DOE, de 23/03/12 até 23/03/17 (fl. 65).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  3112/93,  de  07/06/93 com  prorrogação  de  funcionamento  pela
Resolução  Secretarial  nº  2589/95,  de  27/06/95,  reconhecido pela  Resolução
Secretarial nº 2207/04, de 18/06/04 e a renovação do reconhecimento foi concedida
pela Resolução Secretarial nº 4718/08, de 14/10/08, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
partir de 14/10/08 até 14/10/13 (fl. 66).
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1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fls. 87 e 88)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 104)

1.4 Comissão de Verificação (fls. 69 e 74)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
124/15, de 26/10/15, do NRE de Jacarezinho, composta pelos técnicos pedagógicos:
Tereza Cristina Marçal de Souza, licenciada em Pedagogia, Maria da Glória Pereira
Duarte,  licenciada  em  Pedagogia  e  Ciências,  Cleusa  Fernandes,  licenciada  em
História e Lucineia Coelho Pondé, licenciada em Educação Física, após verificação
in loco, emitiu laudo técnico ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 70 a 73 e 98):

(…)  A  instituição  é  bem  organizada,  limpa  e  apresenta  os  espaços
necessários e adequados para a condução do trabalho pedagógico.

(…) Atende a acessibilidade para pessoas com necessidades especiais.

(…) O laboratório de Informática ocupa uma sala ampla com equipamentos
adequados à prática pedagógica. 

(…) Possui espaço físico específico para o laboratório de Biologia, Física e
Química;  possui equipamentos,  vidrarias  e  reagentes  suficientes  e  estão
devidamente organizados e adequadamente armazenados. 

(…)  Biblioteca  com espaço  amplo,  bem  organizado  e  adequado;  possui
acervo  bibliográfico  organizado  em  prateleiras  e  estantes,  composto  de
títulos apropriados ao curso e às modalidades ofertadas.

 (…) Quadra poliesportiva coberta em condições favoráveis para a prática da
disciplina de Educação Física.

(…) Apresenta Atestado de Conformidade, à fl. 91. Certificado de Vistoria do
Corpo de Bombeiros nº 3.1.01.15.0000855166-96, com vigência de 28/07/15
a 07/07/16. 
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(…)  Não  apresenta  laudo  atualizado  da  Vigilância  Sanitária.  O órgão
esclarece em Ofício Circular nº 31/14, “que as instituições inspecionadas em
2010 e que não apresentaram projeto arquitetônico aprovado pela Vigilância
Sanitária Regional/Municipal de acordo com a legislação vigente e com o
cronograma de adequações, não serão inspecionadas novamente”. 

(…)  O  quadro,  às  fls.  72  e  73,  bem  como  no  relatório  circunstanciado
complementar, à fl. 98, demonstram que o corpo docente possui habilitação
de  acordo  com  as  disciplinas  indicadas,  com exceção  dos  docentes  de
Física e Sociologia: o de Física é licenciado em Ciências e o de Sociologia é
licenciado em Pedagogia.

Quanto ao  não  cumprimento do prazo  de 180 (cento e oitenta)
dias antes do vencimento do último ato para solicitar a renovação do reconhecimento
do  curso,  conforme  estabelece  o  artigo  48  da  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR, a
responsável  pelo  Setor  de  Estrutura  e  Funcionamento  do  NRE  de  Jacarezinho
apresenta justificativa nos seguintes termos:

(…) 

Esse Setor de Estrutura e Funcionamento justifica que o motivo da demora
do atraso na tramitação do protocolado se deu por conta da demanda de
trabalho do Setor. Estivemos envolvidos nas reorganizações do calendário
escolar  de  2015,  no  atendimento  da  Rede  de  Enfrentamento,  no
atendimento  de  sindicâncias,  em  vistorias  in  loco e  também  com
profissionais novos no Setor (fl. 77).

O  Termo  de  Responsabilidade,  bem  como  os  demais
documentos  emitidos  pelo  NRE de  Jacarezinho foram assinados  pelo  Assistente
Técnico da Chefia, conforme Ato Administrativo nº 103/15, de 01/10/15:

(…)

AUTORIZAR a professora Andreia Cristiane Viginotti, RG n° 5.787.743-0,
QPM, atualmente Assistente Técnico do NRE/Jacarezinho, pelo Decreto nº
711/15,  publicado  no  DOE  nº  9411,  em  16/03/15,  para  assinar  ofícios,
pareceres,  informações  e  demais  documentos  de  responsabilidade  da
Chefia,  bem  como  representá-la  em  reuniões,  eventos  em  que  se  fizer
necessário a participação do NRE/Jacarezinho, no período de 05/10/15 a
08/10/15 (fl. 76).

(com grifos no original)

O Termo de Responsabilidade emitido pela  Assistente Técnico
da Chefia do NRE de Jacarezinho, em 28/10/15, 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. 75).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 79 e 80)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  1992/15-CEF/Seed,  de  30/11/15, é  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.

EDLB                                                                                                                                                                                              5  



PROCESSO Nº 9/16

 2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio, do Colégio  Estadual  Doutor Ubaldino do Amaral – Ensino Fundamental e
Médio, município de Santo Antônio da Platina.

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  básicas  de infraestrutura,  recursos materiais,  pedagógicos e
tecnológicos condizentes com a proposta pedagógica. 

Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores
comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção dos
docentes que atuam nas disciplinas de Física e Sociologia; o de Física é licenciado
em Ciências e o de Sociologia é licenciado em Pedagogia, contrariando o inciso III,
do artigo 47, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Cabe  observar que a instituição de ensino aderiu ao Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  apresentou  o  Atestado  de
Conformidade,  no entanto, não possui o Certificado de Conformidade.  Contudo, o
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros vigente de 28/07/15 a 07/07/16, teve
o prazo expirado com o processo em trâmite. 

Quanto à Licença Sanitária, a instituição de ensino não possui tal
documento pelo fato de não dispor do projeto arquitetônico aprovado pela Vigilância
Sanitária Regional/Municipal, exigência do referido órgão.

O  atraso  na  tramitação  do  pedido  de  renovação  do
reconhecimento do curso foi justificado pelo Setor de Estrutura e Funcionamento do
NRE de Jacarezinho devido a grande demanda de trabalho no Setor.

Ressalta-se que o credenciamento da instituição de ensino para
a oferta da Educação Básica expirará em 23/03/17. Portanto, a renovação deverá ser
solicitada 180 (cento e oitenta) dias antes de expirar o prazo nos termos do § 3º, do
artigo 25, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Assim,  em  virtude  da  ausência  da  Licença  Sanitária,  em
desacordo com as Deliberações deste Conselho, a renovação do reconhecimento do
Ensino Médio, será concedida por prazo inferior a 05 (cinco) anos. 

O processo foi convertido em diligência em 14/03/16, ao NRE de
Jacarezinho para  manifestação da Comissão de Verificação  sobre  o espaço físico
para o laboratório de Biologia, Física e Química; período de vigência do Certificado
de Vistoria em Estabelecimento – CVE, emitido pelo Corpo de Bombeiros; Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola;  Relatórios  Finais;  habilitação  do
docente de Biologia  e  Química;  Matriz  Curricular  vigente e quadro de alunos da
Avaliação  Interna. O protocolado  retornou  a  este  Conselho  em  03/10/16,  com o
atendimento ao solicitado.
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Ao processo foi apensado o Decreto nº 711/15, de 13/03/15, que
trata da designação de servidores para a função de Gestão Pública e a Vida Legal
do Estabelecimento de Ensino – VLE (fls. 103 a 108).

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual Doutor Ubaldino do Amaral –
Ensino Fundamental e Médio,  município de Santo Antônio da Platina,  mantido pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 04 (quatro) anos, a partir de 14/10/13
até 14/10/17, 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
atendendo  às  exigências  de  prevenção  de  incêndio  e  emergências  e  à Licença
Sanitária. 

A instituição de ensino deverá:

a) 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;

b)  solicitar  imediadamente a renovação do credenciamento da
instituição de ensino para a oferta da Educação Básica;

c) providenciar a renovação do reconhecimento do Ensino Médio
que terá o prazo expirado em 14/10/17;

d)  assegurar  docentes com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Física e Sociologia.

Encaminhamos: 

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a expedição do ato da renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b)  o  processo à instituição de ensino para constituir  acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
     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, 08 de novembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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