
PROCESSO N° 1160/16                                              PROTOCOLO N° 14.097.506-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 776/16                             APROVADO EM 06/12/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ACESSO  SANTA  FELICIDADE  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CURITIBA

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  1748/16 –
Sued/Seed,  de  25/10/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE de  Curitiba, em 24/05/16, de interesse do Colégio  Acesso Santa Felicidade –
Ensino Fundamental  e Médio,  município de  Curitiba,  que solicita  a renovação do
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Acesso  Santa  Felicidade  –  Ensino  Fundamental  e
Médio, localizado na Rua Vereador Toaldo Túlio, nº 1930, Bairro Santa Felicidade, do
município de Curitiba, é  mantido pela Sociedade Educacional Acesso Ltda.  Obteve
credenciamento da instituição de ensino  para  a  oferta  da  Educação Básica  pela
Resolução Secretarial  nº  5324/12, de  28/08/12, pelo prazo de  05 (cinco) anos, a
partir da data da publicação  em DOE, de  30/08/12 até 30/08/17 e a renovação foi
concedida pela Resolução  Secretarial  nº 3962/16, de 20/09/16, pelo prazo de 10
(dez) anos, a partir de 30/08/17 até 30/08/27 (fls. 118 e 160).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 5324/12, de 28/08/12, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de 30/08/12
até  30/08/13.  O  reconhecimento  foi  concedido  pela  Resolução Secretarial nº
2444/14, de  03/06/14,  com base no Parecer CEE/CEMEP nº 288/14, de 08/05/14,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início do ano de 2012 até o final do ano de
2016 (fls. 121 a 126).
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1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 130 a 132)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 165)

1.4 Comissão de Verificação (fls. 117 e 148)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
306/16,  de  15/06/16, do NRE  de  Curitiba,  composta pelos técnicos pedagógicos:
Eliana  de  Fátima  R.  da  Costa,  licenciada  em  Letras,  Iozodara  Tela  Branco  De
George,  licenciada  em  Matemática  e  Sonia  Regina  Guarezi,  licenciada  em
Pedagogia, após verificação in loco, emitiu laudo técnico  com parecer favorável ao
pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  de
17/06/16, é importante evidenciar (fls. 152 a 158):

(…)  Indicação  de  melhorias  efetuadas  no  período  de  realização  do
curso,  em  relação  a  instalações  físicas,  equipamentos,  materiais  e
recursos pedagógicos: aquisição de materiais pedagógicos e tecnológicos;
aquisição  da  Plataforma  Digital  –  SAE  (Sistema  Acesso  de  Ensino);
renovação do acervo bibliográfico; aquisição para materiais para as aulas de
Educação Física e laboratório de Ciências; pintura nas salas de aula, setor
administrativo  e  quadra  de  esportes;  aquisição  de  carteiras  novas;
manutenção do controle de acesso dos alunos.

(…) Dispõe de dezesseis salas de aula, arejadas, com iluminação natural e
artificial,  carteiras  de  braço,  quadro,  equipamento  multimídia,  sistema  de
som e microfone para professor, ventilador, sistema de monitoramento por
câmeras, tablado para professor. O espaço das salas de aula são amplas e
adequadas ao número de alunos e professores.

(…) Laboratório de Ciências, Física, Química e Biologia: medindo 59,12 m²,
arejado, com iluminação natural e artificial, bancadas com pia, banquetas,
caixa  acústica  com  microfone,  ventiladores,  lava  olho,  quadro  branco,
armários. Possui profissional graduado e licenciatura em Ciências Biológicas
para atender o laboratório.

(…)  A  sala  da  biblioteca  mede  57,56  m²,  ventiladores,  estantes  com
prateleiras, computadores, mesas, cadeiras, mesas de xadrez, escaninho,
balcão,  armário  com duas portas,  quadro  de recados.  Dispõe  de acervo
bibliográfico  específico  para  o  Ensino  fundamental  e  Médio,  sendo
atualizado anualmente. O acervo bibliográfico do Grupo Acesso é composto
por 22.140 exemplares,  compartilhado com as outras unidades do Grupo
Acesso, por meio do sistema virtual de empréstimo de livros.
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(…)  O  laboratório  de  Informática  possui  máquinas,  quadro  branco,  ar-
condicionado, mesa para o professor e cadeiras. Possui Plataforma Digital,
que é uma plataforma de aprendizagem adaptativa do SAE Digital  e alia
tecnologia  educacional  de  ponta  aos  livros  didáticos  de  forma  interativa,
convidando  o  aluno  a  navegar  em  busca  do  aprimoramento  e  do
conhecimento.

(…) Possui quadra coberta com 325,47 m² e pátio externo com 325 m².

(…)  Dispõe  de  um  elevador  para  atender  pessoas  com  necessidades
especiais de locomoção e sanitários adaptados.

(…) O Certificado de Vistoria nº  3.1.01.15.0000879710-21,  expedido pelo
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, datado de 12 de novembro
de 2015, com validade até 09 de setembro de 2016.

(…)  A Licença  Sanitária  expedida  pela  Prefeitura  Municipal  de  Curitiba,
Secretaria  Municipal  de  Saúde  com  nº  06.032/2014,  datado  de  28  de
novembro de 2014, com validade até 28/11/2016.

(…)  O quadro, às fls.  156 e 157, demonstra que o corpo docente possui
habilitação de acordo com as disciplinas indicadas.

(com grifos no original)

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Curitiba, em 17/06/16, 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. 149).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 161 e 162)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  2722/16-CEF/Seed,  de  18/10/16, é favorável  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio,  do  Colégio  Acesso  Santa  Felicidade  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,
município de Curitiba.

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  humanos  habilitados,
recursos  materiais,  pedagógicos  e  tecnológicos  condizentes  com  a  proposta
pedagógica,  estando em conformidade com o artigo 47 da Deliberação nº 03/13-
CEE/PR.
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Cabe observar que o Certificado de Vistoria em Estabelecimento
emitido pelo Corpo de Bombeiros, com validade até 09/09/16 e a Licença Sanitária
válida até 28/11/16, tiveram os prazos expirados com o processo em trâmite.

Ao  processo  foi apensado  o  quadro  de  alunos  da  Avaliação
Interna e a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino – VLE (fl. 165 e 166).

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do Ensino Médio,  do  Colégio  Acesso Santa  Felicidade –  Ensino
Fundamental e Médio,  município de  Curitiba,  mantido  pela Sociedade Educacional
Acesso Ltda., pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início do ano de 2017 até o
final do ano de 2021, 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 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.

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

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível  Médio
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

                           Curitiba, 06 de dezembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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