
PROCESSO N° 1150/14                                             PROTOCOLO N° 12.087.943-0 

PARECER CEE/CEMEP Nº  230/15                          APROVADO EM 25/06/15

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

INTERESSADO: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E 
ADULTOS DE CANDÓI – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CANDÓI

ASSUNTO:  Pedido  de  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na 
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício nº  1241/14 – 
SUED/SEED, de  03/10/14,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no 
NRE de  Guarapuava, em 15/08/13, de interesse do Centro Estadual de Educação 
Básica para Jovens e Adultos de Candói – Ensino Fundamental e Médio, município 
de Candói que, por sua direção, solicita a renovação do reconhecimento do Ensino 
Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos 
de  Candói –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  localizado  na  Avenida  Newton 
Marcondes  de  Oliveira, nº  2556,  Centro,  município  de  Candói,  é mantido  pelo 
Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado para a oferta da Educação Básica 
pela Resolução Secretarial nº 178/13, de 15/01/13,  pelo prazo de 05 (cinco) anos, a 
partir da data da publicação em DOE, de 30/01/13 até  30/01/18, de acordo com a 
Deliberação nº 02/10- CEE/PR (fl. 99).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento 
pela Resolução Secretarial nº 717/09, de 20/02/09, e  o  reconhecimento do Ensino 
Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, pela Resolução 
Secretarial  nº  7773/12,  de  19/12/12,  pelo  prazo  de  05 (cinco)  anos,  a  partir  de 
20/02/09 até 20/02/14 (fls. 07 e 100).

O Núcleo Regional de Educação de Guarapuava informa que o 
Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica estão aprovados e os Relatórios Finais 
do Ensino Médio estão em ordem  e foram encaminhados à CDE/DLE/SEED para 
validação(fls. 133, 150 a 157).
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1.2 Dados Gerais do Curso (fls. 171 a 172)

Curso:  Ensino  Médio,  modalidade  Educação  de  Jovens  e 
Adultos, presencial.
Regime  de  funcionamento:  preferencialmente,  no  período 
noturno, podendo atender no período vespertino e/ou matutino.
Carga  horária:1.200/1.306  horas,  conforme  matriz  curricular 
apresentada.
Regime de matrícula:  em qualquer tempo, com a possibilidade 
do  educando  submeter-se  a  processo  de  classificação  e 
aproveitamento de estudos, previstos no Regimento Escolar.
Regime de oferta: na organização coletiva e individual.
Organização curricular: por disciplina.
Sistema de Avaliação: para fins de conclusão de cada disciplina 
no Ensino Médio, a nota mínima exigida é 6,0 (seis vírgula zero), 
a frequência mínima é de  75% (setenta e cinco por cento) do 
total da carga horária de cada disciplina cursada na organização 
coletiva e 100% (cem por cento) na organização individual.

1.3 Organização Curricular

Os conteúdos curriculares estão organizados por disciplinas no 
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

Matriz Curricular (fl.109)
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1.4 Relatório de Autoavaliação do Curso (fl. 111)

                     
A instituição de ensino encaminhou justificativa quanto ao alto 

número de desistentes, a saber:

[...]

        Nesta instituição de ensino são atendidos alunos da zona rural e 
urbana,  adolescentes,  jovens,  adultos   e  idosos.  Estes  alunos  são 
trabalhadores  de  indústria,  comércio  local,  autônomos,  agricultores, 
auxiliares  de  serviços  gerais,  diaristas,  empregada  doméstica,  guardião, 
motorista, etc.
            Justificamos para os devidos fins que, o número de desistentes é 
alto  nesta  modalidade  de  ensino  pelo  fato  de  que  as  matrículas  são 
realizadas  por  disciplinas,  conforme   citação  anterior.  Ainda  existem  as 
questões de trabalho dos estudantes fora do Município, no setor agrícola 
que acontece por safras, nos turnos de trabalho com escala 12x36 e troca 
de turno e, até mesmo devido às dificuldades com transporte escolar nas 
localidades  de  difícil  acesso,  principalmente  nos  dias  chuvosos.  Outro 
motivo que não aparece nas estatísticas de conclusão são os alunos que 
tem aproveitamento de estudos através de disciplina concluídas por exames 
[...], (fl. 195).

Os recursos físicos e materiais constam às fls. 09 a 18.

1.5 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº 
310/13,  do  NRE de  Guarapuava,  composta  pelas  técnicas  pedagógicas:  Simone 
Santi Marinelli  – licenciada em Ciências, Lucia Muzolon –  licenciada em Letras  e 
Maristela  Salete  Minski dos  Santos –  licenciada  em  Matemática,  procedeu  a 
verificação e emitiu laudo técnico favorável para a renovação do reconhecimento do 
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial (fls. 131, 
142 a 145, 161 a 168).

1.6 Parecer SEED/DEJA

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 246/14 – 
DEJA/SEED, encaminha  a  este CEE/PR  o  processo  para  a renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 
presencial (fls. 171 a 172).
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Em 02/12/14, o processo foi convertido em diligência para que a 
mantenedora se manifestasse sobre as irregularidades apontadas pela Comissão de 
Verificação,  apresentando  um  plano  de  execução  para  suprir  as  carências  da 
instituição de ensino. O protocolado retornou a este CEE pelo ofício nº 0543/15, de 
27/05/15.

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino 
Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  presencial,  do  Centro 
Estadual  de  Educação  Básica  para  Jovens  e  Adultos  de  Candói  –  Ensino 
Fundamental e Médio, município de Candói.

Cabe observar que há rasuras no processo às folhas 02 a 97 e 
99 a 135, porém não comprometeram a análise da matéria.

                               A instituição de ensino funciona em espaço compartilhado com a 
Escola Municipal Ormi França Araújo – EIEF.

                          Os docentes possuem habilitação de acordo com as disciplinas 
indicadas, com exceção  das professoras de Física – licenciada em Ciências, com 
habilitação em Matemática, e de  Química – licenciada em Ciências Biológicas e do 
docente de Sociologia –  licenciado em Filosofia.

Foram  realizadas  duas  visitas  in  loco pela Comissão  de 
Verificação à instituição de ensino, sendo a primeira em 22/11/13. Em seu relatório, a 
Comissão informou que  o  CEEBJA  apresentava  Projeto  Político-Pedagógico  e 
Proposta Pedagógica aprovados. Entretanto, possuía acervo parcial para a EJA e 
apresentava  várias  deficiências,  como:  armazenamento  inadequado  da  merenda 
escolar,  problemas  na  fiação  elétrica,  banheiros,  forro  e  quadra  de  esportes. 
Relatava, ainda, que não era autorizado o uso do laboratório de Informática,  por 
funcionar  em  dualidade  administrativa,  além  de  não  dispor de  laboratório  de 
Química, Física e Biologia (fls. 142 a 144). 

A  Comissão  de  Verificação,  na  segunda  visita  realizada  em 
21/08/14,  anexou  fotos  da  infraestrutura  da  instituição  de  ensino:  biblioteca 
compartilhada  com a  sala  dos  professores,  setor  administrativo,  nova  cozinha  e 
depósito de merenda, banheiros com reformas realizadas e outras em andamento. 
Quanto  à  quadra  de  esportes, os  alunos  utilizam a  do  ginásio  municipal,  sendo 
conduzidos pelo transporte escolar. Usam também material itinerante para as aulas 
práticas  de  Química,  Física  e  Biologia.  Assim,  considerando  as  condições 
observadas dos recursos físicos,  a  referida  Comissão emitiu  parecer  favorável  à 
solicitação (fls. 161 a 168). 

Após  retorno  de  diligência,  foram  anexadas  mais  fotos  da 
instituição de ensino, demonstrando melhorias no CEEBJA. O NRE de Guarapuava 
também  relatou  o  progresso  realizado,  com  destaque  para:  troca  do  forro  na 
entrada,  saguão  e  beiral  do  prédio,  pintura  interna,  construção  de  rampas  de 
acessibilidade e passarela coberta de acesso à quadra de esportes. Foi indicada a 
Biblioteca Pública Cidadã Elizabete Karan Elias, localizada na mesma  quadra do 
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CEEBJA –  aproximadamente  30  metros,  para  a  realização  dos  trabalhos  de 
pesquisa e utilização da internet  (fls.  190 e 191).  Todavia, ainda continua sem o 
laboratório de Química, Física e Biologia. 

Ressalte-se que foi encaminhado o laudo da Vigilância Sanitária 
válido  até  09/06/2016,  bem como ofício  nº  011/15,  de  10/06/15,   da  direção  da 
Escola  Municipal  Orni  França Araújo,  informando que é favorável  à  liberação do 
laboratório de Informática para a utilização dos alunos e professores da EJA.

Em virtude das situações apresentadas que ainda permanecem 
com  relação  à  infraestrutura  da  instituição  de  ensino,  em  desacordo  com  as 
Deliberações deste CEE, a renovação de reconhecimento do curso será concedida 
por prazo inferior a 05 (cinco) anos.   

A Coordenadoria de Projetos-COP/DEPO, Assessoria do Corpo 
de Bombeiros da PMPR informou, por escrito, que todas as escolas deverão sofrer 
intervenções para adequação de suas unidades, prevendo numa primeira etapa a 
regularização  das  vias  de  abandono,  instalação  de  extintores  de  incêndio, 
iluminação e sinalização de emergência. Tão logo, a unidade escolar cumpra os 
requisitos estipulados na primeira etapa do programa, será emitido o Certificado de 
Conformidade.

Foram  anexados  ao  processo  os  seguintes  documentos: 
liberação do laboratório de Informática, justificativas da instituição de ensino quanto 
ao alto número de desistentes e o laboratório de Informática, quadro de alunos e 
laudo da Vigilância Sanitária (fls. 194 a 198)

II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do 
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 
presencial,  do  Centro  Estadual  de  Educação  Básica  para  Jovens  e  Adultos  de 
Candói  – Ensino Fundamental e Médio, município de Candói, mantido pelo Governo 
do  Estado  do  Paraná,  pelo  prazo  de  03 (três)  anos,  a  partir  de  20/02/14 até 
20/02/17, de acordo com a Deliberação nº 02/10-CEE/PR.

A instituição de ensino deverá:

a) adequar o Projeto Político-Pedagógico à Resolução CNE/CEB 
nº 02/12, de 30/01/12, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio;

b)  assegurar docentes  com  habilitação  específica  para  as 
disciplinas de Física, Química e Sociologia;

c)  atender  ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,  de 
04/10/13, que dispõe sobre as normas para a regulação, supervisão e avaliação da 
Educação  Básica,  quando  da  solicitação  da  renovação  do  reconhecimento  do 
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

MS                                                                                                                                                       5 



PROCESSO N° 1150/14

A mantenedora deverá:

- garantir a infraestrutura adequada e as condições sanitárias e 
de segurança para o funcionamento da instituição de ensino e o desenvolvimento 
das atividades escolares;

-  sanar  as  necessidades  da  instituição  de  ensino  no  que diz 
respeito à falta do laboratório de Química, Física e Biologia.

Encaminhamos: 

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para 
a  expedição  do  ato  de  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na 
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial;

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

É o Parecer.

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

                           Curitiba, 25 de junho de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente CEE
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