
PROCESSO N° 346/15                                                PROTOCOLO N° 13.350.461-3 

PARECER CEE/CEMEP  Nº 232/15                            APROVADO EM 25/06/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO ESTADUAL JANDIRA FERREIRA ROSAS – ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CURIÚVA

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

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de Estado da Educação,  pelo  ofício  nº  492/15 – 
SUED/SEED, de  23/04/15,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no 
NRE de  Telêmaco Borba, em  25/09/14, de interesse do Colégio Estadual  Jandira 
Ferreira Rosas – Ensino Fundamental e Médio, município de Curiúva,  que por sua 
direção, solicita  o reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos, presencial.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Jandira  Ferreira  Rosas  –  Ensino 
Fundamental e Médio, localizado na Rua Vereador Ladislau Mainardes Rosa,  s/nº, 
Morada Verdes Campos, município de Curiúva, é mantido pelo Governo do Estado 
do  Paraná.  Foi  credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução 
Secretarial nº 6525/12, de 25/10/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data 
da publicação em DOE, de 13/11/12 até 13/11/17 (fl. 94).

A  instituição  de  ensino  obteve  a  autorização  para  o 
funcionamento do Ensino Médio,  na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 
presencial,  pela Resolução Secretarial nº 6525/12, de  25/10/12, pelo prazo de  02 
(dois) anos, a partir do início do ano de 2013 até o final do ano de 2014 (fl. 93).
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1.2 Dados Gerais do Curso (fls. 115 e 116)

Curso:  Ensino  Médio,  modalidade  Educação  de  Jovens  e 
Adultos, presencial.
Regime de funcionamento: no período noturno, por meio de um 
cronograma que estipula o período,  dias e horário  das aulas, 
com previsão de início e término de cada disciplina.
Carga  horária:1.200/1.306  horas,  conforme  Matriz  Curricular 
apresentada.
Regime  de  matrícula:  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: presencial, na organização coletiva.
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 de 75% (setenta e cinco por cento) do total 
da carga horária de cada disciplina cursada.

1.3 Organização Curricular

Os conteúdos curriculares estão organizados por disciplinas no 
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.
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Matriz Curricular (fl. 95)
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1.4  Avaliação Interna (fl. 109)

1.5 Comissão de Verificação (fl. 97)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº 
175/14,  de  14/10/14, do  NRE  de  Telêmaco  Borba,  composta  pelos  técnicos 
pedagógicos:  Hilza  Karla  Ocanha, licenciada em  Matemática;  Marcia  Regina 
Honorato,  licenciada  em  Ciências  e  Pedagogia e  Kelly  Mariano  Vieira  da  Silva, 
licenciada  em  História, procedeu  a  verificação  e  emitiu  laudo  técnico  para  o 
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 
presencial.

Consta à fl. 113 o Termo de Responsabilidade da Chefia do NRE 
de  Telêmaco  Borba e  respectivos  servidores  que  constituíram  a  Comissão  de 
Verificação,  pelo qual  se responsabilizam pelas informações contidas no relatório 
circunstanciado deste protocolado.

1.6 Pareceres DEJA/SEED e CEF/SEED

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelos  Pareceres  nº 
269/14-DEJA/SEED e nº 437/15-CEF/SEED, encaminha ao CEE o processo para o 
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 
presencial (fls. 115, 116, 118 e 119).

2.   Mérito

Trata-se  do  pedido  de reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na 
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, do Colégio Estadual Jandira 
Ferreira Rosas – Ensino Fundamental e Médio, município de Curiúva.

Embora no relatório circunstanciado a Comissão de Verificação 
informa que compareceu ao Colégio “com a finalidade de verificar as condições 
pedagógicas e de infraestrutura para o reconhecimento do Ensino Fundamental – 
Fase  II,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos”,  o  pedido  trata  do 
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 
presencial (fl. 98).
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Da análise do processo constata-se que o corpo docente possui 
habilitação de acordo com as disciplinas indicadas, com exceção dos docentes de 
Filosofia,  Física,  Química  e  Sociologia:  o  docente  de  Filosofia  e  Sociologia  é 
licenciado em História; o de Física é licenciado em Matemática e o de Química é 
licenciado em Biologia.

A Comissão de Verificação informa ainda em seu relatório, que a 
instituição de ensino passou por algumas melhorias nas instalações físicas, porém 
as condições gerais do prédio são razoáveis, pois apresenta desgastes na pintura, 
nas cerâmicas do piso e falta de espaço físico para alguns ambientes. Foi informado 
que existe em trâmite o protocolado nº 11.893.500-4, que solicita  recursos para  a 
reforma do estabelecimento de ensino.

A instituição de ensino dispõe de laboratório  de Informática e 
quadra poliesportiva coberta. Não possui espaço físico específico para o laboratório 
de Biologia, Física e Química; as atividades práticas acontecem em sala de aula; e 
por falta desse espaço específico, os materiais ficam guardados em armários dentro 
de  caixas,  no  laboratório  de  Informática.  A biblioteca  funciona  em  um  corredor 
adaptado com acervo bibliográfico atualizado e suficiente para atender a demanda:

(…)

A instituição  de  ensino não  possui  um  espaço  físico  adequado  para  a 
biblioteca, a mesma funciona em um corredor que foi adaptado para este 
espaço. As salas de aulas foram adaptadas para sair no pátio, as estantes 
de livros foram colocadas nos dois lados do corredor e no final do mesmo foi 
colocado (02) duas mesas e 01 (um) computador para uso dos alunos. O 
Colégio procura dinamizar e incentivar a leitura através de projeto em todas 
as turmas do Ensino Fundamental e nas turmas da Educação de Jovens e 
Adultos (fl. 103).

Após  análise  dos  documentos  constantes do  processo  e  da 
verificação, in  loco, (condição  dos  recursos  físicos,  materiais  e  humanos,  do 
Regimento  Escolar  e  do  Projeto  Político-Pedagógico),  constatou-se  a  veracidade 
das declarações e as condições necessárias para o bom funcionamento do curso 
em questão. A referida Comissão manifesta parecer favorável ao reconhecimento do 
Ensino Médio,  na modalidade Educação de Jovens e Adultos,  presencial,  porém 
foram apontadas ressalvas em relação à falta de espaço físico específico para o 
laboratório de Biologia, Física e Química e à falta de professores habilitados nas 
disciplinas de Filosofia, Física, Química e Sociologia.

A  instituição  de  ensino  apresentou  o  laudo  da Licença  da 
Vigilância  Sanitária  expedido  em  02/07/14.  Em  relação  ao  Certificado  de 
Conformidade do Corpo de Bombeiros, a instituição de ensino declara que:
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(…)

Aderiu ao Programa Brigada Escolar  – Defesa Civil  na Escola e que os 
documentos  pedagógicos  exigidos  para  a  adesão  ao  referido  Programa, 
estão conforme determina a legislação vigente. Com o objetivo de assegurar 
as  condições  de  segurança  contra  incêndio  e  pânico,  até  que  todo  o 
cronograma  da  SEED/SUDE  seja  findado,  esta  instituição  de  ensino 
providenciou as seguintes mediadas de proteção: sinalização de saídas de 
emergência; instalação da iluminação de emergência; sistema de proteção 
por  extintores  de  incêndio.  Declaramos  ainda  que esta  direção  se 
compromete a acompanhar a efetivação dos cursos desde a inscrição até o 
cumprimento da carga horária dos cursistas sob sua responsabilidade, para 
formação dos brigadistas,  para que esta  instituição de ensino obtenha o 
Certificado de Conformidade (fl. 106).

  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.

Em  virtude  das  situações  apontadas  com  relação  ao  corpo 
docente  e  a  infraestrutura  da  instituição  de  ensino,  em  desacordo  com  as 
Deliberações  deste  CEE,  o  reconhecimento  do  curso  será  concedido  por  prazo 
inferior a 05 (cinco) anos.

II -  VOTO DA  RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao  reconhecimento  do 
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, do Colégio 
Estadual  Jandira  Ferreira  Rosas  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de 
Curiúva, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, desde o início do ano de 2013 
e por mais 03 (três) anos, contados a partir do início do ano de 2015 até o final do 
ano de 2017, de acordo com a Deliberação nº 03/13-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)  atender o prazo estabelecido no artigo 48 da Deliberação nº 
03/13-CEE/PR, quando da solicitação do pedido de renovação do reconhecimento 
do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial;
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c)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as 
disciplinas de Filosofia, Física, Química e Sociologia.

Para  efeito  de  futura  solicitação  de  renovação  do 
reconhecimento  do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 
presencial, a mantenedora deverá:

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

b) sanar as necessidades da instituição de ensino no que diz 
respeito  à  falta  do  espaço  físico  específico  para  o  pleno  funcionamento  do 
laboratório de Biologia, Física e Química, bem como da ausência do espaço próprio 
para a biblioteca.

Encaminhamos: 

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para 
a expedição do ato de 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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