
PROCESSO N° 871/14   PROTOCOLO N° 12.083.468-1

PARECER CEE/CEIF N° 02/15   APROVADO EM  24/03/15

CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL  E  DO ENSINO FUNDAMENTAL

INTERESSADO:  CENTRO  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO  BÁSICA  PARA
JOVENS  E  ADULTOS  PROFESSOR  PAULO  SÉRGIO
ANTONIASSI - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: PAIÇANDU

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Fundamental -
Fase II, presencial, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
para fins de cessação.

RELATOR:  DIRCEU ANTONIO RUARO

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação pelo ofício n° 906/14-
SUED/SEED,  de  18/07/14,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE de Maringá, em 12/08/13, de interesse do Centro Estadual
de Educação Básica para Jovens e Adultos Professor Paulo Sergio Antoniassi -
Ensino Fundamental e Médio, do município de Paiçandu que solicita renovação
do  reconhecimento  do  Ensino  Fundamental  - Fase II,  presencial,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos (fls. 02 e 230).

O processo foi convertido em diligência  em 07/10/14 para
informações  sobre  as providências  tomadas  em  relação  às  precariedades
apontadas no relatório da Comissão de Verificação. Retornou em 04/02/15 com
atendimento ao solicitado, pelo ofício n° 1475/14- SUED/SEED, de 18/12/14.

1.1   Da Instituição de Ensino

O  CEEBJA Professor Paulo Sergio Antoniassi, situado na
Rua Sete de Setembro, 543,  Centro  do município de  Paiçandu, mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná,  está  credenciado para a oferta da Educação
Básica pela Resolução Secretarial  nº  5725/13, de 12/12/13, pelo prazo de 05
(cinco) anos, a partir  da publicação da resolução  em D.O.E,  de  02/01/14 a
02/01/19,  de  acordo  com a  Deliberação  n°  02/10  - CEE/PR.  Funciona  em
dualidade administrativa com a Escola Municipal Dr. Prudente de Moraes.

O Ensino Fundamental - Fase II, presencial, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos, foi autorizado  a funcionar e reconhecido pela
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Resolução Secretarial  n° 3695/07, de  27/08/07, a partir  do início do ano de
2006 (fl. 27), pelo prazo de 02 (dois) anos, com prorrogação do prazo por mais 
01 (um) ano, com base no Parecer CEE/PR nº 90/08, de 05/03/08, encerrando-
se em 2008. Obteve renovação do reconhecimento pela Resolução Secretarial
n° 4152/10, de 27/09/10, pelo prazo de 04 (quatro) anos, a partir do início do
ano de 2009 até o final do ano de 2012 (fl. 37).

Os  recursos  pedagógicos,  físicos,  os  equipamentos  e  a
indicação de melhorias estão descritos às fls. 49 a 66.

Os atos de aprovação do Regimento Escolar e da Proposta
Pedagógica estão apensos às fls. 104 a 195. O comprovante de aprovação dos
Relatórios Finais consta à fl. 207.

1.2   Dados Gerais do Curso

Curso:  Ensino  Fundamental  - Fase  II,  presencial,  na

modalidade Educação de Jovens e Adultos

Carga  horária: de  1.600/1.610  (mil  e seiscentas/  mil,

seiscentas e dez) horas

Regime  de  matrícula:  de  forma  coletiva em  até  04

disciplinas, de forma concomitante 

Regime de funcionamento:  de 2ª a  6ª  feira,  no diurno e

preferencialmente no noturno

Frequência: na organização coletiva a frequência mínima é

de 75% (setenta e cinco por cento)

1.3   Organização Curricular

Os  conteúdos  curriculares  estão  organizados  por
disciplinas expressas na Matriz Curricular,  em consonância com as Diretrizes
Curriculares Nacionais:
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1.4   Avaliação Interna

A avaliação interna está apresentada às folhas 96 a 102, na
qual consta o seguinte quadro de alunos:
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1.5   Comissão  de  Verificação

A  Comissão  de  Verificação  designada  pelo  Ato
Administrativo n° 490/13, de 06/11/13, do NRE de Maringá (fl. 197), constituída
pelas  técnicas  pedagógicas:  Marisa  Aparecida  Guermandi, licenciada em
Pedagogia,  Sueli  Romano  da  Silva,  licenciada  em  Pedagogia e  Cacilda
Estevão dos Reis,  licenciada em  História,  emitiu   laudo  técnico favorável  à
renovação do reconhecimento do Ensino Fundamental - Fase II, presencial, na
modalidade Educação de Jovens e Adultos (fl. 206), mas apresentou ressalvas
relevantes  sobre  as  condições  do espaço físico,  descritos  no  mérito  desse
Parecer.

1.6   Parecer do DEJA/ SEED

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  n°
181/14 - DEJA/SEED,  de  25/06/14,  manifesta-se  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do curso (fl. 227).

2.   Mérito

Este expediente trata de renovação do reconhecimento do
Ensino Fundamental - Fase II, presencial, na modalidade Educação de Jovens
e  Adultos,  do  CEEBJA  Professor Paulo  Sergio  Antoniassi, do  município  de
Paiçandu, cujo prazo expirou ao final do ano de 2012, para fins de cessação. 

A  comissão  de  verificação  informa  que:  “o  CEEBJA
funciona em um prédio antigo de Paiçandu, em dualidade administrativa com a
Escola  Municipal  Dr.  Prudente  de  Moraes;  utiliza  10  salas  de  aula,  mas  o
espaço é apertado; os ambientes para secretaria, direção, equipe pedagógica
e a sala dos professores  são  compartilhadas com o município que oferta  3
turmas de EJA-Fase I; a Biblioteca também abriga as pastas do arquivo morto,
tornando  inviável  as  pesquisas;  a  cozinha  também  é  compartilhada,  com
exceção  dos  alimentos; os  banheiros  não  tem  acessibilidade;  tem  quadra
aberta e pátio coberto; não possui laboratório de Ciências Físicas e Biológicas,
contudo utiliza uma sala comum para os experimentos; o acesso à escola é
fácil,  pois está localizado no centro”. Porém, a Comissão  de Verificação  do
NRE de Maringá foi favorável à renovação do reconhecimento, assim como a
SEED por meio da CEF e DEJA, cujos pareceres constam às fls. 227 e 229, do
protocolado.

Da análise do protocolado com base na avaliação interna,
constata-se, ainda, que o Centro não dispõe de espaço para a biblioteca e sala
para  direção,  que  as  carteiras  não  são  todas  apropriadas  para os alunos
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adultos  e,  não  tem  computadores  suficientes  e  em funcionamento.  Porém,
apresenta docentes habilitados para atuar nas disciplinas constantes da Matriz
Curricular.  Conta com  implantação da Brigada  Escolar  e apresenta Licença
Sanitária e vistoria do Corpo de Bombeiros (fls. 231 a 233).

Em atendimento ao solicitado por este Conselho às fls. 236
e 237, o  protocolado retornou com informações da  SUDE/DIPLAN/SEED, ás
folhas  240  a  251,  determinando  ao  CEEBJA  Paulo  Antoniassi  solicitar  a
renovação do reconhecimento para fins de cessação, bem como, a cessação
de suas atividades. Em cota (fl. 249), a Chefia do Departamento de Educação
de Jovens e Adultos orienta que a Escola Estadual  Princesa Izabel  solicite a
autorização  de  funcionamento  para  a  oferta  da  EJA,  em  atendimento  à
demanda existente de alunos.

A direção do CEEBJA em tela, em 10/02/15, encaminhou
ofício apenso à fl. 252, com solicitação da renovação do reconhecimento, para
fins de cessação.

Foram apensados ao processo os seguintes documentos:

- Licença Sanitária (fl. 231);

-  Relatório de Vistoria do Corpo de Bombeiros (fl.  232 e
233);

- Vida Legal do Estabelecimento - VLE (fl. 235);

- Ofício nº 04/15 da direção do CEEBJA  (fl. 252);

II -   VOTO  DO  RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  de
reconhecimento do Ensino Fundamental  - Fase II, presencial, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos, do Centro Estadual de Educação Básica para
Jovens e Adultos  Professor Paulo Sergio Antoniassi - Ensino Fundamental  e
Médio, do município de Paiçandu, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
a partir do início do ano de 2013, exclusivamente para fins de cessação. 

A SEED deverá orientar:

a)  o  CEEBJA  Professor Paulo Sergio Antoniassi para os
trâmites legais de cessação dos cursos e da instituição de ensino;

b)  a  Escola  Estadual  Princesa  Izabel  no  processo  de
pedido de autorização  para funcionamento  dos cursos de EJA que pretende
ofertar.
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Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato de renovação de reconhecimento do curso,
para fins de cessação;

b) o processo à instituição de ensino, para constituir acervo
e fonte de informação. 

É o Parecer.

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara da Educação Infantil  e do Ensino Fundamental aprova o voto do
Relator, por unanimidade.

Curitiba, 24 de março  de 2015.

Maria Luiza Xavier Cordeiro
Presidente da CEIF

Oscar Alves
Presidente do CEE
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