
PROCESSO Nº 1188/16                                PROTOCOLO Nº 13.795.596-2

PARECER CEE/CEMEP Nº 752/16           APROVADO EM 05/12/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
–  ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  CAMPO LARGO

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1780/16      –
Sued/Seed, de  31/10/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE da Área Metropolitana Sul, em  05/10/15, de interesse do Colégio Estadual do
Campo  São  Francisco  de  Assis –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de
Campo Largo, que solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  do  Campo  São  Francisco  de  Assis  –
Ensino Fundamental e Médio, localizado na Estrada Nair Ferreira da Trindade, s/n,
município de Campo Largo, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Obteve o
credenciamento  da instituição de ensino  para a oferta  da Educação Básica  pela
Resolução Secretarial nº 4250/16, de 27/09/16, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
partir da data da publicação em DOE, de 28/10/16 a  28/10/21  (fls. 159).

O  Ensino  Médio foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 932/00,  de  27/03/00, e reconhecido pela Resolução Secretarial nº
2894/04, de 25/08/04. A renovação do reconhecimento foi concedida pela Resolução
Secretarial  nº  1170/09,  de  31/03/09,  pelo prazo de 05 (cinco)  anos,  a partir  de
31/03/09  até  31/03/14 (fls. 129,132 e 158).
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1.2 Organização Curricular

O curso está estruturado em 03 (três) séries. 

Matriz Curricular (fl. 135)

1.3 Avaliação Interna (fl. 146)
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1.4 Comissão de Verificação   (fl.  136 )

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
390/16,  de 16/08/16,  do NRE da Área Metropolitana Sul, composta pelas técnicas
pedagógicas: Jacqueline  Luzzi,  licenciada  em  Pedagogia;  Alexandra  Silva,
Graduada  em  Administração;  e  Marilene  Parmezan,  licenciada  em  Pedagogia,
procedeu a verificação  in loco e emitiu laudo técnico  ao pedido de  renovação do
reconhecimento do Ensino Médio.

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  de
19/08/16, é importante evidenciar (fls.137 a 146):
                  

A instituição funciona em  dualidade administrativa com a Escola Municipal
Augusto Pires de Paulo (...)

Laboratório de Ciências, Biologia, Física e Química
A  instituição  não  possui  ambiente  próprio,  porém  justificou  que  é
compartilhado com a sala dos professores. Quando necessitam utilizar os
equipamentos e produtos levam para sala de aula ou pátio/área livre.
(...)
O Laboratório possui equipamentos do Paraná Digital, que são: 03 CPUS,
12 monitores.
(...)
A Biblioteca mede cerca de 48 m², e está a disposição de todos os membros
da comunidade escolar nos turnos da manhã e da tarde. (...). O ambiente é
agradável/Iluminado/limpo e ventilado.
(...)
O espaço  destinado às aulas de Educação Física  são duas quadras  da
Escola Municipal, sendo uma coberta (...).
(...)
 O  Colégio  não  tem estrutura  física  para  o  atendimento  de  alunos  com
necessidades  educativas  especiais  e  até  o  presente  momento  não  tem
nenhum  aluno  matriculado,  mas  estão  aguardando  trâmites  legais  para
receber  instruções  de  gastos  do  PDE  –  acessibilidade  e  fazer  algumas
adaptações.  A  estrutura  física  da  parte  superior  do  prédio  da  Escola
Municipal Especial possui uma rampa e um banheiro adaptado para uso do
Colégio, caso necessário.

A instituição  aderiu  ao  Programa  Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na
Escola e realizou as atividades previstas para a emissão da Declaração da
Brigada, bem como apresentou o plano de abandono. Todavia, ainda não
recebeu o Certificado de Conformidade. A instituição de ensino foi vistoriada
(...) recebeu o Laudo da Vigilância Sanitária, com validade de doze meses a
partir da data da emissão: 03/03/16.
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 Justificativa por atraso

Com relação ao atraso no envio do protocolado com pedido de renovação
do reconhecimento do curso do Ensino Fundamental (sic), a direção atual
da escola enviou justificativa anexada ao volume I.  As causas apontadas
pela atual gestora foram que na época estavam reelaborando o Regimento
e  o Projeto  Político-Pedagógico,  onde o  NRE estava  com mudanças de
técnicos tanto na equipe pedagógica e estrutura (grifos no original).

O Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo  NRE  da  Área
Metropolitana  Sul,  de  19/08/16,   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. 149).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fl.154 )

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2792/16 - 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  do  Campo  São  Francisco  de  Assis –  Ensino
Fundamental e Médio, município de  Campo Largo.

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
possui recursos materiais e pedagógicos.  Entretanto, não apresenta atendimento a
educandos com deficiência e não há espaço físico para o laboratório de Química,
Física e Biologia, estando em desacordo com  o inciso III, artigo 47 da Deliberação
nº 03/13 – CEE/PR.

Salienta-se que na parte superior do prédio da Escola Municipal,
que possui dualidade administrativa com a referida instituição, existem uma rampa e
um banheiro  adaptado  para  uso dos  alunos,  porém,  a  Comissão de  Verificação
relata  que  até  19/08/16,  data  da  visita,  não  havia  alunos  com  deficiência
matriculados.

       
        Com relação aos recursos humanos, os professores comprovaram

habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção da docente  que
atua  na  disciplina  de  História,  licenciada  em  Estudos  Sociais,  contrariando  o
estabelecido no inciso e artigo mencionados. 

     
Cabe  observar  que  o  Colégio  está  vinculado  ao  Programa

Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,   mas  aguarda  o  Certificado  de
Conformidade . Apresentou  o laudo da Vigilância Sanitária válido até 03/03/17.
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 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  da reelaboração do Regimento e do Projeto Político-
Pedagógico da referida instituição.  

Portanto,  em virtude das ressalvas  apontadas no Mérito   em
pauta,  em  desacordo  com  as  Deliberações  deste  Conselho,  a  renovação  do
reconhecimento  do Ensino Médio  será  concedida por  prazo inferior  a  05 (cinco)
anos.           

           Ao protocolado foi apensada a vida legal da instituição de ensino
(fl. 158).

II -   VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual do Campo São Francisco de
Assis –  Ensino Fundamental  e Médio,  município  de Campo Largo,  mantido pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo período de  31/03/14 até 31/12/17, de acordo
com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá:

a)  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  Certificado  de
Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências;

b)  sanar  a  falta  do  espaço  específico  para  o  laboratório  de
Química, Física  e Biologia;

c)  providenciar  a  infraestrutura  adequada  para  o  atendimento
aos educandos com deficiência.

A instituição de ensino deverá:

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

b)   atender ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR em
relação  às  normas  e  prazos  ao  solicitar  a  renovação  do  credenciamento  da
instituição  de  ensino  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;
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b)   o processo à instituição de ensino para constituir acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

        Sandra Teresinha da Silva
                                                                  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, 05 de dezembro de 2016.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Presidente da CEMEP em exercício

Oscar Alves
Presidente do CEE
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