
PROCESSO N° 1185/16                                                PROTOCOLO N° 14.142.946-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 779/16                               APROVADO EM 06/12/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO ESTADUAL VITAL BRASIL – ENSINO FUNDAMENTAL,
MÉDIO E NORMAL

MUNICÍPIO: VERA CRUZ DO OESTE

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  1757/16 –
Sued/Seed, de 26/10/16, encaminha a este Conselho expediente protocolado no NRE
de Cascavel,  em  27/06/16, de interesse  do  Colégio Estadual  Vital  Brasil  – Ensino
Fundamental,  Médio  e  Normal,  município  de  Vera  Cruz  do  Oeste,  que  solicita  a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio Estadual  Vital Brasil – Ensino Fundamental, Médio e
Normal, localizado na Rua Heiji Sakai, nº 502, Centro, do município de Vera Cruz do
Oeste,  é  mantido pelo Governo do Estado do Paraná.  Obteve credenciamento da
instituição de ensino para a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº
2967/13, de 01/07/13, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação
em DOE, de 08/07/13 até 08/07/18 (fls. 110 e 111).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar pela  Resolução
Secretarial nº  442/86, de  31/01/86, obteve as prorrogações de funcionamento pelas
Resoluções  Secretariais  nº  452/88,  de  22/02/88  e  nº  415/89,  de  16/02/89,
reconhecido pela Resolução Secretarial nº 1321/89, de 24/05/89 e as renovações do
reconhecimento  foram  concedidas  pelas  Resoluções  Secretariais  nº  425/02,  de
14/02/02, nº 224/07, de 29/01/07 e nº 4722/13, de 21/10/13, esta última com base no
Parecer CEE/CEMEP nº 321/13, de 08/08/13, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir
de 29/01/12 até 29/01/17 (fls. 116 a 125)
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em Séries.

Matriz Curricular (fls. 133 a 135)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 139)

1.4 Comissão de Verificação (fls. 136 e 146)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
181/16,  de  28/07/16, do NRE  de  Cascavel, composta pelos técnicos pedagógicos:
Denise Aparecida Filimberti, licenciada em Letras, Júlia Ieda Borges Tatim, licenciada
em  Letras e Sonia  Regina  de  Oliveira  Andrade,  licenciada em  Ciências, após
verificação in loco, emitiu laudo técnico ao pedido de renovação do reconhecimento
do Ensino Médio.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  de
15/08/16, é importante evidenciar (fls. 137 a 145):

(…)  A  instituição  de  ensino  funciona  em  prédio  próprio,  em  dualidade
administrativa com a Escola Municipal Geraldo Batista Chaves – Educação
Infantil e Ensino Fundamental.

(…) Possui 24 (vinte e quatro)  salas de aula que passaram por reformas
recentemente e encontra-se em ótimo estado.

(…) O laboratório de Ciências/Física/Química e Biologia, está em um espaço
de 71,78 m², adequados às especificações legais, disponível para as aulas
experimentais; o ambiente é arejado, com boa iluminação e o descarte dos
materiais é realizado de forma consciente obedecendo as normas.

(…) O laboratório de Informática possui espaço próprio e acomoda 37 (trinta
e  sete)  computadores  completos;  os  equipamentos  são  em  números
adequados para atender os educandos de acordo com o número de alunos
por turma e funciona como um complemento às atividades iniciadas em sala
de aula.
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(…) Possui ambiente próprio para a biblioteca, o atendimento é realizado aos
alunos, professores e a comunidade. O acervo está em aproximadamente
850  (oitocentos  e  cinquenta)  livros,  que  são  adequados  para  atender  as
diferentes  faixas  etárias;  livros  voltados  para  as  pesquisas  escolares  que
atendem todas as disciplinas.

(…)  Possui  quadra  coberta  com  1.800  m²,  pátio  coberto,  cancha
poliesportiva, incluindo área livre para recreação e áreas verdes para o lazer.
As  condições  físicas  da  quadra  são  boas,  possui  banheiros  e  vestiários
masculino e feminino.

(…)  Considerando os aspectos legais da acessibilidade, foram construídas
rampas  e  corrimões  de  acesso  em  todas  as  dependências,  além  de
banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais.

(…)  A  instituição  passou  por  melhorias,  foram  feitos  alguns  reparos  e
adequações, tais como: construção de rampas de acesso; adequação dos
espaços com instalação de lâmpadas de emergências, placas e extintores.

(…)  Foi  vistoriada  pela  Vigilância  Sanitária  e  apresentou  a  Licença  com
validade até 16/06/17.

(…) Com relação ao laudo do Corpo de Bombeiros, apresentou justificativa
referente à ausência do Atestado de Conformidade.

(…)  JUSTIFICATIVA:  Vimos  através  do  presente,  justificar  a  ausência  do
Atestado  de  Conformidade  da  Brigada  Escolar,  uma  vez  que  segundo  o
responsável pela sua emissão, a SEED-PR, afirma que haverá alterações no
documento e que o estabelecimento de ensino deverá aguardar. Desta forma,
informamos que o estabelecimento está em conformidade com as normas de
segurança vigente, pois o Colégio dispõe de equipamentos de segurança,
como  extintores  carregados  e  dentro  do  prazo  de  validade,  plano  de
abandono  previsto  em  calendário  escolar,  luzes  de  segurança  e  placas
informativas, bem como uma equipe de brigadistas composta por professores
e funcionários conforme o que segue (…) Informamos ainda que a escola já
passou por vistoria do engenheiro do Núcleo Regional de Educação, o qual
deu parecer positivo quanto às normas de segurança no estabelecimento.

(…) O quadro, à fl. 145, demonstra que o docente de Física é licenciado em
Matemática.

 O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia  do NRE  de
Cascavel, em 15/08/16, 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. 147).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 153 e 154)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  2730/16 –  CEF/Seed,  de  19/10/16, é  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.
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2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do  reconhecimento do Ensino
Médio,  do  Colégio Estadual  Vital  Brasil   -  Ensino Fundamental,  Médio e Normal,
município de Vera Cruz do Oeste.

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 Física é licenciado em Matemática.

A instituição  de  ensino  está  vinculada ao  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o Certificado  de
Conformidade. A Licença Sanitária encontra-se atualizada, vigente até 16/06/17.

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio, do  Colégio  Estadual  Vital  Brasil  –  Ensino
Fundamental,  Médio  e  Normal,  município  de  Vera  Cruz  do  Oeste,  mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 29/01/17 até
29/01/22, de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir as condições 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.

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 Física.
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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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