
PROCESSO N° 1184/16                                                PROTOCOLO N° 14.122.367-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 777/16                               APROVADO EM 06/12/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  NESTOR  VICTOR  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E NORMAL

MUNICÍPIO: PÉROLA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

                  I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº  1722/16-
Sued/Seed, de 18/10/16, encaminha a este Conselho expediente protocolado no NRE
de Umuarama, em 13/06/16, de interesse do Colégio Estadual Nestor Victor – Ensino
Fundamental,  Médio  e  Normal,  município  de  Pérola,  que  solicita  a  renovação do
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Nestor Victor – Ensino Fundamental, Médio e
Normal, localizado na  Avenida Passos, nº  188,  Centro,  do  município de Pérola,  é
mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Obteve credenciamento da instituição de
ensino para a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 5719/11, de
07/12/11 e  a  renovação foi  concedida pela  Resolução Secretarial  nº  4584/16,  de
18/11/16, pelo prazo de  10 (dez) anos, a partir da data da publicação em DOE, de
02/02/17 até 02/02/27 (fls. 100, 101 e 142).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar pela  Resolução
Secretarial  nº  2156/86,  de  13/05/86,  reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº
672/87,  de  24/02/87 e as renovações do reconhecimento foram concedidas pelas
Resoluções  Secretariais  nº  3072/02,  de  25/07/02,  nº  5959/06,  de  13/12/06 e  nº
6643/12, de  06/11/12, esta última com base no Parecer CEE/CEMEP nº  54/12, de
13/09/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 13/12/11 até 13/12/16 (fls. 107 a
116).
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em Séries.

Matriz Curricular (fls. 120 a 121)
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1.3 Avaliação Interna (fls. 118 e 119)

*O quadro acima ratifica que no período de 2009 a 2014, a instituição de ensino ofertou o Ensino Médio por Blocos.

1.4 Comissão de Verificação (fls. 122 e 131)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
264/16, de 09/08/16, do NRE de Umuarama, composta pelos técnicos pedagógicos:
Dejacira Bazan de Souza, licenciada em  Educação Física, Ivonete Souza Pereira,
licenciada em Pedagogia e Maria Aparecida Delazari Américo, licenciada em Letras,
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
18/18/16, é importante evidenciar (fls. 123 a 130):

(…)  A  direção  da  escola  disponibilizou  à  Comissão  Verificadora  a
documentação do imóvel, sob matrícula nº 10.047, lote urbano 1/13, terreno
de propriedade do Estado do Paraná.

(…)  O  Colégio  apresenta  boa  estrutura  física.  O  pátio  externo  é  amplo,
enfeitado com floreiras, vasos, mesas e banquetas de concreto nos espaços
livres.
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(…) Nos últimos anos a instituição passou por  algumas melhorias,  como:
construção de rampas, adaptação de banheiros para necessidades especiais,
alargamento das portas, instalação de corrimão, recebeu ar-condicionado do
Estado  (17),  aquisição  de  ar-condicionado  com  recursos  próprios  (03)  e
cobertura de uma quadra com recursos da APMF1.

(…) A biblioteca está bem organizada, dispondo de mesas,  cadeiras,  bom
acervo bibliográfico para uso dos alunos, organizados em estantes.

(…)  O  laboratório  de  Ciências  encontra-se  em  boas  condições  de  uso,
dispondo dos materiais e vidrarias encaminhadas pela SEED, bancadas de
concreto e banquetas. Os experimentos/atividades realizados neste espaço
são planejados e organizados pelos docentes das disciplinas, de acordo com
os respectivos planejamentos.

(…)  O  laboratório  de  Informática  dispõe  de  computadores  do  ProInfo2 e
Paraná Digital, bem distribuídos e com boa ventilação.

(…) Dispõe de uma quadra coberta, fechada nas laterais com arquibancadas
em  um  dos  lados,  espaço  com  churrasqueira,  banheiros  masculino  e
feminino,  sala  para  guardar  materiais  de  Educação  Física  e  sala  para
armazenar a merenda escolar. Ao lado da quadra há uma sala denominada
de “sala de teatro”,  dispondo de palco, bancos, mesas e armários. Há uma
quadra menor que foi coberta nos últimos anos, com recursos da APMF.

(…) A instituição de ensino foi vistoriada pela  Vigilância Sanitária,  a qual
emitiu  a  Licença  Sanitária  do  Exercício  Profissional  nº  015/2016,  para  o
exercício de 2016, certificando que a escola está funcionando de acordo com
a legislação vigente.

(…) Visando a concessão do  Certificado de Conformidade de Edificação
Escolar,  os  técnicos  responsáveis,  engenheira  civil  e  responsável  pelo
Programa Brigada Escolar, junto da Chefe do NRE emitiram o Atestado de
Conformidade,  em  09/08/16,  declarando  que  o  Colégio  cumpriu  todas  as
exigências previstas na primeira fase, de acordo o estabelecido no Decreto
Estadual nº 4.837/12, com validade para 12/07/2017. As medidas de proteção
como sinalização de saídas de emergência, constituição e capacitação da
Brigada  Escolar,  instalação  da  iluminação  de  emergência  e  sistema  de
proteção  por  extintores  de  incêndio  forma  adotadas  conforme  normas
estabelecidas.

(…) O quadro, à fl. 128, demonstra que o docente de Sociologia é licenciado
em História.

(com grifos no original)

 O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia  do NRE  de
Umuarama, em 18/08/16, 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. 132).

1 Associação de Pais, Mestres e Funcionários
2 Programa Nacional de Tecnologia Educacional
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1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 134 e 135)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  2686/16-CEF/Seed,  de  17/10/16, é  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do  reconhecimento do Ensino
Médio,  do  Colégio Estadual  Nestor Victor  - Ensino Fundamental, Médio e Normal,
município de Pérola.

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. Entretanto,  o  professor  da
disciplina de Sociologia é licenciado em História.

Cabe  observar  que  a  instituição  de  ensino  está  vinculada ao
Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, contudo, aguarda a obtenção
do Certificado de Conformidade.  A Licença Sanitária encontra-se atualizada,  válida
para o exercício do ano de 2016.

Destaca-se que a partir do ano de 2009, a instituição de ensino
optou pela Organização Curricular por Blocos de Disciplinas Semestrais, amparada
pela  Resolução Secretarial  nº  5590/08-GS/SEED.  A  partir  de  01/01/15,  deixou de
ofertar esta Organização Curricular.

Ao processo foi apensado a Vida Legal do Estabelecimento de
Ensino – VLE (fls. 138 a 142).

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio, do  Colégio  Estadual  Nestor  Victor –  Ensino
Fundamental, Médio e Normal, município de Pérola, mantido pelo Governo do Estado
do Paraná,  pelo prazo de 05 (cinco)  anos,  a  partir  de  13/12/16 até  13/12/21,  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.
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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) assegurar docente com habilitação específica para a disciplina
de 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.

      Clemencia Maria Ferreira Ribas  
                                                                                         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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