
PROCESSO N° 64/15                                                 PROTOCOLO N° 12.151.943-7

PARECER CEE/CEMEP  Nº 377/15                           APROVADO EM 26/08/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO DYNÂMICO – ENSINO MÉDIO

MUNICÍPIO: CURITIBA

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

RELATORA: MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL 

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado da Educação,  pelo  ofício  nº  104/15 –
SUED/SEED, de  18/02/15,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE de Curitiba, em 17/12/13, de interesse do Colégio  Dynâmico – Ensino Médio,
município de Curitiba, 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  Colégio  Dynâmico  –  Ensino  Médio,  localizado  no  Largo
Coronel Enéas, nº  14,  Bairro  São Francisco, município de  Curitiba,  é  mantido pelo
Sistema  Educacional  Dynâmico  S/C  Ltda.  Foi  credenciado  para  a  oferta  da
Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 1045/12, de 13/02/12, pelo prazo de
05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de 12/03/12 até 12/03/17 (fl.
568).

O  Ensino  Médio,  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,
presencial, foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução  Secretarial  nº  2486/04,  de
14/07/04,  e com  o  referido  ato  autorizatório,  o  curso  ficou  automaticamente
reconhecido. Obteve a renovação do reconhecimento pela Resolução Secretarial nº
4386/13, de 24/09/13, a partir do início do ano de 2006, excepcionalmente até o final
do ano de 2013 (fls. 448 e 569).
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1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 567)
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1.3  Avaliação Interna (fls. 439 e 440)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 430)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
318/14,  de  16/09/14, do NRE de  Curitiba,  composta pelos técnicos pedagógicos:
Elizabeth Maria Hoffmann, licenciada em Letras; Letícia Garcia Bortolozzi, licenciada
em  História; Andréa Cristina Rissatto, licenciada em  Letras e  Eleane Jean Negrão
Breckenfeld, licenciada em Pedagogia, procedeu a verificação e emitiu laudo técnico
para a renovação do reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de
Jovens e Adultos, presencial.

Consta à fl. 443 o Termo de Responsabilidade da Chefia do NRE
de  Curitiba e respectivos servidores que constituíram a Comissão de Verificação,
pelo qual se responsabilizam pelas informações contidas no relatório circunstanciado
deste protocolado.
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1.5 Pareceres DEJA/SEED e CEF/SEED (fls. 449, 450, 452 e 453)

A Secretaria de Estado da Educação, pelos Pareceres nº 294/14-
DEJA/SEED  e  nº  74/15-CEF/SEED,  encaminha  ao  CEE o  processo  para  a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens
e Adultos, presencial.

Em  25/03/15,  o  processo  foi  convertido  em  diligência  para
complementação de informações e retornou a este Conselho Estadual de Educação
pelo ofício nº 668/15-SUED/SEED, de 29/05/15, para prosseguimento.

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  presencial,  do  Colégio
Dynâmico – Ensino Médio, município de Curitiba.

Embora conste na Vida Legal da instituição de ensino que a data
do ato de autorização e reconhecimento do referido curso tenha sido em 14/06/04, a
data  correta é 14/07/04,  de acordo com a Resolução nº 2486/04, de 14/07/04  (fl.
569).

A  Matriz  Curricular  apresentada  neste  Parecer  é  a  mesma
constante do Parecer CEE/CEMEP Nº 243/13, de 09/07/13, que trata da renovação
do reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos
(fls. 573 a 580).

Cabe  observar  que  a  matéria  foi  protocolada  sob  a  égide  da
Deliberação nº 02/10 – CEE/PR.

Da análise do processo constata-se que o corpo docente possui
habilitação de acordo com as disciplinas indicadas. 

A  Comissão  de  Verificação  informa em  seu  relatório  que  a
instituição de ensino dispõe de biblioteca, laboratórios de Informática, Biologia, Física
e Química. O Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros teve o prazo expirado
em 20/02/15, com o processo em trâmite e a Licença da Sanitária encontra-se com o
prazo de validade atualizado, vigente até 14/07/17. 

Referente  ao  espaço  para  as  aulas  de  Educação  Física,  a
direção da instituição informou:

(…)

As aulas de Educação Física são ministradas no SESC/Centro,  todas as
terças-feiras no período da tarde, conforme comprovantes de pagamentos
feitos para a locação do espaço (fls. 463 a 466).
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Da  análise  do  material  didático  utilizado  pela  instituição  de
ensino, a Comissão de Verificação relata em seu relatório:

(…)

Relativo  ao  material  didático  apresentado  pode-se  identificar  algumas
fragilidades  em  vista  de  apresentarem  conteúdos  bastante  resumidos
acompanhados de questões, em sua maioria, de cunho objetivo. Apontada
essa  questão  à  pedagoga,  esta  nos  assegurou  que  os  professores
diariamente  trabalham  com  materiais  elaborados  por  eles  e  que  são
disponibilizadas cópias aos educandos (fl. 441).

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  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial.

Em  25/03/15,  o  processo  foi  convertido  em  diligência  para
complementação de informações e retornou a este Conselho Estadual de Educação
pelo ofício nº 668/15-SUED/SEED, de 29/05/15, para prosseguimento.

Foram apensados ao processo cópia do Parecer CEE/CEMEP nº
243/13, de 09/07/13, que trata da renovação do reconhecimento do Ensino Médio, na
modalidade  Educação  Jovens  e  Adultos e  a  Vida  Legal  do  Estabelecimento  de
Ensino - VLE (fls. 573 a 581).

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 Colégio  Dynâmico – Ensino Médio,  município de  Curitiba,  mantido
pelo Sistema Educacional Dynâmico S/C Ltda, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir
do início do ano de 2014 até o final do ano de 2018, de acordo com a Deliberação nº
02/10-CEE/PR.

A Secretaria de Estado da Educação deverá rever a data do ato
de  autorização  e  reconhecimento  do  referido  curso  na  Vida  Legal  do
Estabelecimento de Ensino – VLE.

A mantenedora deverá  apresentar  as condições sanitárias e de
segurança para o funcionamento da instituição de ensino e o desenvolvimento das
atividades escolares.
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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.

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.

Maria Helena Silveira Maciel
                                                                          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, 26 de agosto de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente CEE
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