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PARECER CEE/BICAMERAL N.º  60/21             APROVADO EM 12/05/21

CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

INTERESSADO: CENTRO EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO – CENETEC

MUNICÍPIO: PONTA GROSSA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Fundamental
– Fase II e do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens
e Adultos, a distância.

RELATORA: MARLI REGINA FERNANDES DA SILVA

EMENTA:  Renovação  do  reconhecimento  do  Ensino
Fundamental – Fase II e do Ensino Médio, na modalidade
Educação  de  Jovens  e  Adultos,  a  distância.  Parecer
Favorável.  O prazo  de renovação está  especificado no
quadro indicado no Voto. Determinação à mantenedora e
à  instituição  de  ensino,  para  que  assegurem  o
cumprimento das exigências constantes nas Deliberações
nº  03/13,  nº  01/07  e  05/10-CEE/PR,  em  especial  à
manutenção do Certificado de Conformidade e da Licença
Sanitária, atualizados.

I – RELATÓRIO

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte,  pelo
Ofício  nº  554/20 –  DPGE/Seed,  de  25/11/20,  encaminhou a  este  Conselho
Estadual de Educação (CEE), os expedientes protocolados no Núcleo Regional
de  Educação  de  Ponta  Grossa,  de  interesse  do  Centro  Educacional  e
Tecnológico  CENETEC,  município  de  Ponta  Grossa,  pelos  quais  solicitou  a
renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Fundamental  –  Fase  II  e  Ensino
Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, a distância.
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Este Centro localiza-se à Rua Miguel Couto, nº 269, Bairro
Órfãs, município de Ponta Grossa. É mantido por Benk Sistemas de Ensino
Ltda. - EPP e  obteve a renovação do credenciamento para a oferta de cursos
de  Educação  a  Distância  pela  Resolução  Secretarial  n.°  4988/18,  de
22/10/2018,  a  qual, com  base  no  Parecer  CEE/CEMEP  n.º  330/18,  de
10/09/18, que concedeu aditamento do credenciamento da oferta da Educação
Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  ao  credenciamento  já  existente  da
Educação a Distância, com o ato vigente até 25/11/18, estendendo este prazo
por mais dez anos, de 25/11/18 a 25/11/28. 

A Comissão de Verificação,  regularmente  instituída  pelo
Atos Administrativos nº  108/20 e 109/20, de 24/09/20, do Núcleo Regional de
Educação de Ponta Grossa, após verificação in loco, emitiu laudo técnico em
14/10/20, pelo qual constatou a existência de condições para a renovação do
reconhecimento dos cursos. 

 A  Coordenação  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos-
Ceja/Seed,  pelos Pareceres nº  282/20  e 284/20-Seed/DEDUC/DEP/Ceja,  de
11/11/20,  informou  que  os  aspectos  pedagógicos  referentes  aos  cursos
atendem à legislação vigente 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento-CEF/Seed,
pelo Parecer nº  2328/20, de  23/11/20, declarou-se favorável à renovação do
reconhecimento dos cursos. 

O  Processo  foi  convertido  em Diligência  à  Seed/PR em
14/04/21 e retornou a este Conselho em 28/04/21.

 II. MÉRITO

O  processo  trata  do  reconhecimento  do  Ensino
Fundamental – Fase II e Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e
Adultos, a distância.

A  matéria  está  regulamentada no  Decreto  Federal  nº
9.057/17,  de  25/05/17,  o  qual  revogou  o  Decreto  Federal  nº  5.622/05,  de
19/12/05,  nos  Referenciais  de  Qualidade  MEC/2003  e  nas  Deliberações  nº
01/2007, n.° 05/2010 e n.° 03/2013 – CEE/PR.

 As Comissões de Verificação, seguindo as determinações
da  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,  após  análise  dos  documentos  e  da
verificação in loco, constatou a veracidade das declarações e a existência de
condições para a renovação do reconhecimento dos cursos e emitiu Relatório
Circunstanciado, com as seguintes informações: 
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[…]

BIBLIOTECA 
Com 36,67 m² é ampla,  arejada, iluminada, pintura nova, porta de
acesso adaptada, móveis planejados, bancada em granito, bancada
com cadeiras  estofadas  para  uso  dos  alunos,  04  ilhas  de  estudo
individual […]. E a consulta ao acervo bibliográfico físico da instituição
é disponibilizada ao aluno, on-line via WEB através do portal ou por
meio de terminal próprio (Intranet). [… ]

LABORATÓRIO DE QUÍMICA, FÍSICA e BIOLOGIA 
É um espaço de ensino e pesquisa, medindo 46,43 m², sendo amplo,
arejado e iluminado, com pintura nova, piso azulejado e paredes com
revestimento até a metade, móveis planejados, espaço equipado com
20 mesas em granito e banquetas. […]

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
O laboratório de informática conta com 38,60 m². O espaço é bem
amplo,  arejado  e iluminado,  possui  bancadas planejadas,  cadeiras
estofadas,  mesa e cadeira  estofada para professor,  quadro branco
para projeção, projetor de teto, contando com pintura nova, paredes
pastilhadas, contém persianas e é equipado com 20 computadores
conectados à internet. […]

ACESSIBILIDADE 
A instituição de ensino conta com uma infraestrutura adequada ao
atendimento  de  portadores  de  necessidades  especiais  como
elevadores,  placas  em  Braile,  piso  especial,  indicadores  sonoros,
rampas de acesso nos dois pisos. […].

Os recursos didáticos disponíveis foram desenvolvidos especialmente
para o público-alvo do curso EJA – Ensino Fundamental II. O material
didático  utilizado  é  composto  de  livros  e  do  Ambiente  Virtual  de
Aprendizagem.  O  material  impresso, um  livro  por  disciplina,  é
entregue ao aluno e também é disponibilizado no formato digital no
Ambiente Virtual de aprendizagem para consulta.
No AVA, o material  didático digital especialmente concebido para a
construção  autônoma  da  aprendizagem  proporciona  momentos  de
reflexão,  aplicação  prática  dos  conteúdos,  aprofundamento  da
aprendizagem  e  atividades  de  interação.  Este  ambiente  virtual
possibilita também a interação com a coordenação do curso, com os
professores  e  com os  tutores  por  meio  de  sessões  de  bate-papo
(chat), de fóruns de discussões, entre outros. 

[...]
- Link da biblioteca: bibliotecas virtuais. 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA Possui sob nº 695/2020, tendo seu período
de vigência entre 27/05/2020 a 28/05/2021. 

CERTIFICADO DO CORPO DE BOMBEIROS 
A  direção  apresentou  o  CVE  –  Certificado  de  Vistoria  em
Estabelecimento sob nº 3.9.01.19.0000917913-22 com o período de
vigência até 27/11/2020. 
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Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  –  AVA –  Plataforma  Moodle
Plataforma  voltada  à  disponibilização  de  conteúdos  e  processos
pedagógicos  de  aprendizagem,  o  AVA  pode  ser  utilizado  pelos
professores  para  diferentes  finalidades,  como  a  postagem  de
trabalhos  e  exercícios,  realização  de  avaliações  e  de  rotas  de
aprendizagem, disponibilização de documentos, etc. O AVA também
possibilita uma interação dinâmica entre os professores e alunos seja 
por meio da criação de fóruns ou da realização de chats em tempo
real. O AVA é disponibilizado através da plataforma Moodle hospeda
em Data Center da King Host contratado pela Instituição para garantir
a segurança, agilidade e tecnologia de ponta ao processo de ensino-
aprendizagem. 

  CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO 

Após  a  análise  da  Documentação  que  compõe  o  Processo  e  a
verificação  realizada  in  loco,  a Comissão  de  Verificação
Complementar constatou a existência de condições básicas e é de
Parecer  Favorável  à  Renovação  de  Reconhecimento  do  Curso  de
Ensino Médio  na Modalidade  de Educação de Jovens e Adultos à
Distância, a partir de 25/11/2020, no Centro Educacional Tecnológico -
CENETEC, do município de Ponta Grossa. (com grifos no original)

A Chefia do NRE de Ponta Grossa, por meio do Termo de
Responsabilidade, emitido em 14/10/20, ratificou as informações contidas nos
Relatórios Circunstanciados e  registrou  o  compromisso  de  zelar  pelo
cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais
atos normativos vigentes no Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 

 O  processo  foi  convertido  em Diligência  à  Seed/PR  em
14/04/21,  para  que  a  instituição de ensino  providenciasse  o  Certificado  de
Vistoria  do Corpo de Bombeiros,  atualizado.  Também, para  que  o NRE de
Ponta Grossa encaminhasse a este Conselho Ato Administrativo constando o
nome da servidora e, em anexo, sua documentação em Especialização em
Educação a Distância, bem como o laudo técnico emitido pela especialista na
visita in loco na instituição de ensino. O protocolado retornou a este Conselho
em 28/04/21, com atendimento ao solicitado.

    O  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  possui
validade até 02/02/22.

Do Laudo Técnico da Especialista, cabe destacar:

[…]
A  verificação  foi  acompanhada  pelo  Diretor  da  Instituição,  que
apresentou os recursos didáticos: 
Portal  do  Aluno,  onde  o  aluno  acompanha  com  agilidade  o
desenvolvimento  do  seu  curso,  seu  histórico  em  relação  ao
rendimento  escolar,  visualizar  as  ementas  de  disciplinas,  acessa
textos,  apostilas e materiais didáticos dos professores entre outras
funcionalidades. O acesso é via site da instituição. 
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O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA – Plataforma Moodle
está preparado para uso dos alunos, sendo de fácil acesso. Pode ser
utilizado  pelos  professores  para  diferentes  finalidades,  como  a
postagem de trabalhos e questionários, realização de avaliações e de
rotas de aprendizagem, Possibilita uma interação dinâmica entre os
professores  e  alunos,  seja  por  meio  da  criação  de  fóruns  ou  da
realização  de  chats  em  tempo  real.  Os  acessos  dos  alunos  na
plataforma virtual são acompanhadas pela Coordenação Pedagógica,
visando garantir a qualidade do aprendizado. 
NUEAD  –  Núcleo  de  Educação  à  Distância  do  CENETEC é
equipado com: Moodle hospedado em Data Center da King Host, HD
externo,  HUB,  linha  telefônica  0800,  Sistema  Wi-Fi  de  conexão,
Conexão Banda larga de fibra óptica de 100 Mega de velocidade.
(Com grifos no original)
[...]
Material e subsídios audiovisuais à disposição dos alunos: Suporte
informático, sistemas multimeios (CD-ROM) e Internet, Organização
de grupos de discussão e fóruns de debate via  Internet,  Materiais
audiovisuais – fitas de áudio, vídeo, transmissões de programas por
televisão,  Materiais  impressos  –  guia  de  estudos,  caderno  de
exercícios, unidades didáticas, textos, livros, apostila, etc.; […]

Cabe observar que constam dos Atos Administrativos n.°
108/20, de 24/09/20,  e n.° 159/21, de 26/04/21, do Ensino Fundamental, fls.
189 e  248,  e  n.º 109/20, de 24/09/20,  e n.° 160/21, de 26/04/21,  do Ensino
Médio,  fls.  216  e  272, do  NRE  de  Ponta  Grossa, outro  endereço  para
verificação  in  loco.  Entretanto,  conforme  Relatório  Circunstanciado  da
Comissão de Verificação,  fls.  194 e 221, a visita ocorreu  no endereço  onde
está localizada a instituição de ensino, qual seja: Rua Miguel Couto, nº 269,
Bairro Órfãs, município de Ponta Grossa,  conforme contido na Vida Legal do
Estabelecimento de Ensino (VLE). 

Após análise  do  Relatório  da  Comissão  de  Verificação,
constatou-se  que  as  matrizes  curriculares  possuem  as  informações
devidamente apresentadas. O corpo docente do Ensino Fundamental – Fase II
e do Ensino Médio está habilitado para as disciplinas indicadas e apresenta
cursos  em  Tutoria  EaD,  estando  em  consonância  com  o  estabelecido  nas
Deliberações nº 03/2013 e n.° 01/2007–CEE/PR. 

A Especialista em EaD relatou que  verificou no Ambiente
Virtual de  Aprendizagem (AVA), o material  didático digital  e que o ambiente
proporciona interação por meio das ferramentas síncronas e assíncronas, bem
como há links de bibliotecas virtuais.

Em síntese, a instituição de ensino apresenta as condições
básicas para a renovação do reconhecimento dos cursos. 
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II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Fundamental  –  Fase  II  e  do  Ensino  Médio,  na
modalidade  Educação  de  Jovens  Adultos,  a  distância,  de  acordo  com  o
estabelecido  nas  Deliberações  n.º  01/2007,  n.º  05/2010  e  n.º  03/2013
-CEE/PR, e conforme quadro abaixo: 

PROTOCOLO
DIGITAL

INSTITUIÇÃO
DE ENSINO

  
 MUNICÍPIO/
 NRE

RESOLUÇÃO DE 
RECONHECIMENTO/
RENOVAÇÃO DO 
RECONHECIMENTO

PERÍODO DE RENOVAÇÃO 
RECONHECIMENTO

Ensino
Fundamental-
Fase II
n.° 16.617.129-6

Centro
Educacional  e
Tecnológico
CENETEC

Ponta
Grossa/Ponta
Grossa

N.° 23/16, de 06/01/16 
Prazo:  25/11/15  a
25/11/20 - EF – Fase II e
EM - EJA 

Ensino  Fundamental  -
Fase II e Ensino Médio –
EJA 

Prazo: 5 anos 

De: 26/11/20 A 25/11/25

Ensino  Médio  –
EJA 
n.° 16.616.814-7

A mantenedora e a instituição de ensino deverão assegurar
o cumprimento das normas e prazos, constantes nas Deliberações nº 03/13, nº
01/07 e 05/10-CEE/PR, nas futuras solicitações dos atos oficiais, em especial à
manutenção  do  Certificado  de  Conformidade  e  da  Licença  Sanitária,
atualizados.

Encaminhamos  o  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação  e  do  Esporte,  para  a  expedição  do  ato  de  renovação  do
reconhecimento dos cursos.

  É o Parecer.

Marli Regina Fernandes da Silva
Relatora
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DECISÃO DAS CÂMARAS
A Câmara  de  Educação  Infantil  e  do  Ensino  Fundamental  e  a  Câmara  do
Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio aprovam o
voto da Relatora, por unanimidade.

Curitiba,12 de maio de 2021.

João Carlos Gomes
Presidente do CEE/PR
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