
PROCESSO Nº 1082/16                                PROTOCOLO Nº 13.727.487-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 714/16           APROVADO EM 08/11/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  BENJAMIN  CONSTANT   –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  LONDRINA

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 1578/16  –
Sued/Seed, de 03/10/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Londrina, em 12/08/15, de interesse do Colégio Estadual Benjamin Constant
–  Ensino Fundamental e Médio, município de Londrina, que solicita a renovação do
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Benjamin Constant –  Ensino Fundamental e
Médio, localizado na Rua Atílio Scudeler, nº 1000, município de Londrina, é mantido
pelo Governo do Estado do Paraná.  Foi  credenciado para a oferta da Educação
Básica pela Resolução Secretarial nº 1970/14, de 22/04/14, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, a partir da data da publicação em DOE, de 23/05/14  a  23/05/19  (fls. 94 e
95).

O Curso de 2º Grau Educação Geral  foi autorizado a funcionar
pela  Resolução  Secretarial  nº  1008/95,  de  21/03/95,  e  foi  reconhecido  pela
Resolução Secretarial nº 2121/00, de 20/06/00. A renovação do reconhecimento do
Ensino Médio foi concedida pela Resolução Secretarial nº 3167/05, de 21/11/05, e a
última  renovação  ocorreu  pela  Resolução  Secretarial  nº  3994/10,  de  17/11/10,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 20/06/10 a 20/06/15 (fls. 101,106 e 109).
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1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl.112)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 128)

1.4 Comissão de Verificação   (fls.  115 a 131)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
23/16,  de 11/02/16,  do NRE de  Londrina, composta pelas técnicas pedagógicas:
Neuza  Maria  Mezzadre  Machado  e  Lindamar  Fátima  Teixeira  de  Carvalho,
licenciadas em Pedagogia e Eliane Provate Queiroz Martins e Ana Cristina Perusso,
licenciadas em Letras, procedeu a verificação  in loco e emitiu laudo técnico com
parecer favorável ao pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 117 a 124):                  

                                  (...)
O prédio apresenta bom estado de conservação e manutenção constante
em  toda  estrutura  física.  Os  ambientes  internos  e  externos  são  bem
iluminados e arejados.
(...)
 1º Piso

– Biblioteca
Espaço amplo, claro, com boa ventilação, medindo 70m² (...)

–  O acervo bibliográfico está atualizado e atende à demanda do curso.
Os  equipamentos  e  materiais  didáticos  são  bons  e  atendem  às
finalidades do curso.

– (...)
– -Laboratório de Informática:
– Os  laboratórios  de  informática  encontram-se  na  mesma  sala,  com

aproximadamente 70m².
– PROINFO – 20 computadores (...)
– PRDIGITAL – 20 computadores (...)

(...)
– Laboratório de Física, Química e Biologia
– Espaço medindo 70m² aproximadamente (...)
Espaço para Educação Física
A instituição dispõe de uma quadra coberta e iluminada, amplo pátio externo
com muitas árvores, bancos e  jardim.
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– Acessibilidade
– Possui estrutura de acessibilidade com rampas de acesso, banheiros

adaptados,  portas  adequadas,  elevador,  permitindo  assim  boa
mobilidade dos alunos.

(...)
Como o Plano de Segurança , Incêndio e Pânico, firmado entre o Corpo de
Bombeiros e o Governo do Estado do Paraná, encontra-se em fase inicial, a
instituição de Ensino ainda não possui o Atestado de Conformidade, mas já
está vinculada ao Programa de Defesa Civil na Escola ( Brigada Escolar)
(...)
 Quanto ao Laudo da Vigilância Sanitária, o Diretor da instituição de ensino
justifica  que  de  acordo  com as  inconformidades elencadas no Termo de
Intimação nº  427/15  –  CS,  de  23/06/02015,  itens  01  a  42  da  Prefeitura
Municipal  de  Londrina  –  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  Diretoria  de
Vigilância Sanitária, estão sendo providenciadas, conforme recebimentos de
verbas provenientes do Fundo Rotativo uma vez esta é a única fonte de
renda da instituição.
(...)
Justifica ainda que tramita junto ao Governo do Estado dois processos de
solicitação  de  verbas para reparos  no telhado  e troca  de lâmpadas (...),
porém ainda não está autorizado (grifos no original).

 Do  relatório  circunstanciado  complementar  da  Comissão  de
Verificação, de 25/04/16, convém mencionar:

A direção  apresentou  justificativa,  na  qual  informa  que  a  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio  não  foi  protocolada  em  tempo  hábil,
devido ao atraso da vistoria do Corpo de Bombeiros e da Licença Sanitária,
por isso não atentaram para o prazo de 180 dias antes da data fim.

O Termo de Responsabilidade exarado pelo NRE de Londrina,
de  15/02/16,  ratifica  as  informações  contidas  no  relatório  circunstanciado  da
Comissão de Verificação, comprometendo-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. 132).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls.138 e 139 )

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2514/16 - CEF/Seed,  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 Benjamin Constant  –  Ensino Fundamental e Médio,
município de Londrina.

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
possui infraestrutura básica, recursos materiais e pedagógicos. 
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        Com relação aos recursos humanos, os professores comprovaram

habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção do docente que
atua na disciplinas de Física, licenciado em Matemática,  estando em desacordo
com  o inciso III, artigo 47 da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

      Cabe  observar  que  o  Colégio  está  vinculado  ao  Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,   mas  aguarda  Certificado  de
Conformidade. Não apresentou  o laudo da Vigilância Sanitária, justificando que as
ressalvas  apostadas  no  Termo  de  Intimidação  nº  427/15-  CS   estão  sendo
providenciadas,  inclusive  com  solicitação  de  verbas  para  a  mantenedora.  Pela
ausência do referido laudo,  a renovação do reconhecimento do Ensino Médio  será
concedida por prazo inferior a 05 (cinco) anos.  

       
  A direção  justificou  o não atendimento ao prazo estabelecido no
artigo  48  da  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,  expondo  que  o  atraso  no  envio  do
processo  ocorreu  em  razão das  providências  quanto  à vistoria  do  Corpo  de
Bombeiros e da Licença Sanitária.    

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Benjamin  Constant    –
Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Londrina,  mantido  pelo  Governo  do
Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir de 20/06/15 até 20/06/18,
de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

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 destaque para  a  obtenção  do
laudo da Vigilância Sanitária e do  Certificado de Conformidade às exigências de
prevenção de incêndio e emergências.

A instituição de ensino deverá:

a)  assegurar  docente  com  habilitação  específica  para  a
disciplina de Física;

b)   atender ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR  em
relação às normas e  prazos ao solicitar  a  renovação do credenciamento para  a
oferta da Educação Básica e a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

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
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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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