
PROCESSO N° 1049/16 PROTOCOLO N° 13.964.474-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 710/16 APROVADO EM 08/11/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO TIA JÔ – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: BARRACÃO 

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  1560/16 –
Sued/Seed, de  30/09/16,  encaminha a este Conselho  o expediente  protocolado no
NRE de Francisco Beltrão, em 22/02/16, de interesse do Colégio Tia Jô – Educação
Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do  município  de  Barracão,  que  solicita  a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Tia  Jô –  Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental  e
Médio,  localizado na  Rua Vanei Ângela Mella, nº  279,  do  município de  Barracão,
mantido pela Escola Tia Jô S/C Ltda – Educação Infantil e Ensino Fundamental,  foi
credenciamento para a oferta da Educação Básica  pela Resolução Secretarial  nº
4183/11,  de  29/09/11,  com  vigência  até  17/10/16.  Obteve  a renovação  do
credenciamento pela Resolução Secretarial nº 3437/16, de 24/08/16, pelo prazo de
dez anos,  a partir de 17/10/16 a 17/10/26. 

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  614/05,  de  18/02/05,  reconhecido pela  Resolução  Secretarial  nº
3648/10, de 25/08/10. A renovação do reconhecimento do curso foi concedida pela
Resolução Secretarial nº  6056/11, de 26/12/11, com base no Parecer  CEE/CEB nº
1168/11, de 09/12/11, pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2011 até
o final do ano de 2015.

Quanto ao não atendimento ao prazo estabelecido no artigo 48,
da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, em relação ao atraso no pedido da renovação do
reconhecimento do curso,  a direção  justifica, à fl.  188 “...  a demora na entrega do
processo... deu-se devido ao atraso na liberação do Laudo do Corpo de Bombeiros e
também, a secretária do Colégio... encontrar-se em Licença de Saúde.”
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em três séries.

Matriz Curricular (fl. 224)

1.3 Avaliação Interna (fl. 210)
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1.4 Comissão de Verificação (fl. 191)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
13/16,  de  22/02/16, do  NRE  de  Francisco  Beltrão,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos:  Rosalina  Pereira, licenciada  em  Pedagogia; Loacir  de  Freitas  de
Oliveira, licenciada em Letras e Adriana Cristina Kozelski, licenciada em Pedagogia,
procedeu  a verificação  in  loco, emitiu  laudo  técnico  favorável  ao  pedido  de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio e informou:

(…) A instituição de Ensino funciona em imóvel pertencente a Escola Tia Jô
S/C Ltda...
(…)  o laboratório de Química, Física e Biologia está localizado em uma das
salas  do  ginásio  de  esportes...  os  materiais  disponíveis  estão  em  boas
condições...
(…)  Biblioteca  …  não  há  um  espaço  adequado  para  pesquisa...  serve
somente  como espaço  para  o  acervo  de  livros...  O  acervo...  é  separado
conforme  classificação  literária...  está  atualizado  e  atende  a  demanda  do
Ensino Médio.
(…) Laboratório  de Informática...  As atividades...  elaboradas neste  espaço
para  atender  as  disciplinas/docentes,  referem-se  a  pesquisas  conforme
elaboração do Projeto Pedagógico...
(…) está adaptada para atender alunos com necessidades especiais,  com
rampas e corrimão. No interior da escola têm rampas que dão acesso aos
banheiros, salas de aula, laboratório, biblioteca e saída interna do Colégio.

(…) Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros...  expedido em 09/06/16
com validade até 16/05/17.
(…) Licença Sanitária... data de vigência 27/10/15 a 30/11/16.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Francisco  Beltrão,  em  28/03/16,  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. 206).

 1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 220)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico nº  2463/16,  de  22/09/16, é favorável  à renovação do reconhecimento do
Ensino Médio. 

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio,  do  Colégio  Tia  Jô –  Educação Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do
município de Barracão. 

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 de infraestrutura, recursos materiais e pedagógicos, de acordo
com o estabelecido na Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 
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Com relação ao corpo docente possui habilitação específica para
ministrar  as  disciplinas  do  curso à  exceção  do  docente  da  disciplina  de Física,
habilitado em Matemática e do docente da disciplina de Sociologia, habilitado em
Filosofia.

O Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros tem o prazo de
vigência até 16/05/17 e a Licença Sanitária com vigência até 30/11/16. 

A instituição justificou que o atraso no pedido da renovação do
reconhecimento do Ensino Médio ocorreu devido à espera da liberação do Laudo do
Corpo de Bombeiros e também, pela licença de saúde da secretária escolar. 

II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio,  do Colégio  Tia  Jô –  Educação Infantil,  Ensino
Fundamental e Médio,  do  município de  Barracão, mantido  pela Escola Tia Jô S/C
Ltda – Educação Infantil e Ensino Fundamental,  pelo prazo de 05 anos, a partir  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  as  condições  sanitárias  e  de
segurança para o funcionamento da instituição de ensino e o desenvolvimento das
atividades escolares.

A instituição de ensino deverá:

a) atender ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,
principalmente em relação aos prazos ao  solicitar a  renovação  do credenciamento
para oferta da Educação Básica e à renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b) indicar docentes com habilitação específica nas disciplinas de
Física e Sociologia.

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.

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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