
PROCESSO Nº 224/15 PROTOCOLO Nº 13.300.193-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 379/15 APROVADO EM 26/08/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  JOSÉ  DE  MATTOS  LEÃO –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  SÃO JOÃO DO IVAÍ

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 0310/15     –
SUED/SEED, de  30/03/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de Ivaiporã,  em  13/08/14,  de  interesse  do  Colégio  Estadual
José de Mattos Leão – Ensino  Fundamental e Médio, município de São João do Ivaí
que, por sua direção, solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio, na
modalidade Educação de Jovens e Adultos,  presencial,  apresentando justificativa
para o não cumprimento do prazo estabelecido no Art. 48 da Deliberação nº 03/13 –
CEE/PR:

[...]
A elaboração do processo teve início em março de 2014 e encaminhado
para prosseguimento e análise da SEED com atraso devido a demora da
emissão  do  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros.  Como  era
necessário que o colégio fizesse algumas adequações para a emissão do
mesmo, não foi possível encaminhá-lo em tempo hábil.
Para  que  não  houvesse  ainda  mais  atraso  no  seu  encaminhamento,
técnicos  do  Setor  de  Estrutura  e  Funcionamento  do  NRE  de  Ivaiporã
orientaram a direção para que o processo fosse enviado mesmo assim [...]
Vale ressaltar que a instituição de ensino possui os membros da Brigada
Escolar  –  Defesa  Civil  devidamente  regularizados  e  homologados  pelo
Núcleo através do Ato Administração nº 462/12, de 16/10/12, alguns destes
membros já possuem a Formação de Brigadistas Escolares [...], (fl. 214).

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  José  de  Mattos  Leão
– Ensino Fundamental e Médio, localizado na Rua Osmário Coutinho de Castro, nº
nº 803,   município  de São João do Ivaí, é  mantido pelo Governo do Estado do
Paraná.  Foi  credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial nº 7029/12, de  23/11/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data
da publicação em DOE, de  10/12/12 a 10/12/17 (fl. 213).
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A  instituição  de  ensino  obteve  a  autorização  para  o
funcionamento  pela  Resolução  Secretarial  nº  1525/10,  de  22/04/10,  e  o
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial,  pela  Resolução  Secretarial  nº  6018/12,  de  03/10/12,   a  partir  do  2º
semestre  de 2009 até o final do 1º semestre  de 2014  (fls. 211 e 212).

1.2 Dados Gerais  do Curso,  de acordo com o Parecer de
autorização do curso

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: na organização individual e coletiva.
Organização curricular: por disciplina.
Frequência:  na organização individual é 100% (cem por cento)
e  na  organização  coletiva   a  frequência  mínima  é  de  75%
(setenta e cinco por cento) em sala de aula.
Sistema de Avaliação: para fins de conclusão de cada disciplina
no Ensino Médio, a nota mínima exigida é 6,0 (seis vírgula zero).

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. 201)
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1.4 Relatório de Autoavaliação do Curso (fl. 196 )

1.5 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
375/14, de 29/08/14, do NRE de Ivaiporã, composta pelas técnicas pedagógicas:
Elizabete Seleti de Souza Antonio e Leandro Cesconeto – licenciados em Letras e
Maria Madalena Pianca – licenciada em Ciências, com habilitação em Matemática,
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.  189  o  Termo de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE de  Ivaiporã,  de  17/09/14,  que  ratifica  as  informações  contidas  no  relatório
circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  comprometendo-se  a  zelar  pelo
cumprimento da Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  e demais atos
normativos vigentes no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

1.6 Parecer CEF/SEED

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 251/15-
CEF/SEED,  é  favorável  à renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial (fl. 206).

1.7 Parecer DEJA/SEED 

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 039/15  –
DEJA/SEED, encaminha ao CEE o processo para a renovação do reconhecimento
do  Ensino  Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  presencial  (fl.
203 ).
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2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  presencial,  do  Colégio
Estadual  José Mattos Leão – Ensino Fundamental e Médio, município de São João
do Ivaí.                
                             
                              Embora constem nos Pareceres de autorização e reconhecimento
do  curso  em pauta  a  organização  da oferta  nas  formas  individual  e  coletiva, o
Departamento de Educação de Jovens e Adultos informa no Parecer nº 039/15 -
DEJA/SEED, de 04/02/15, que a oferta está acontecendo apenas na forma coletiva
(fl. 203). 

 A  Comissão  de  Verificação  informa em  seu  relatório
circunstanciado que a instituição de ensino funciona em dualidade administrativa
com a Escola Municipal Jovita Cruz e apresenta regularidade e validade   da vida
escolar  dos alunos,   bem como   o  Projeto  Político  Pedagógico   e  o  Regimento
Escolar estão aprovados. Entretanto, relata ainda que não dispõe de laboratório de
Química, Física e Biologia, sendo que as aulas práticas são realizadas em sala de
aula e/ou em espaço reservado no pátio.

   Quanto  ao  corpo  docente,  a  Comissão  expôs,  por  meio  do
quadro demonstrativo, que todos os professores possuem habilitação de acordo com
as disciplinas indicadas, com exceção das professoras de Química – licenciada em
Ciências, com habilitações em Biologia e Matemática, de Sociologia e Filosofia –
licenciadas  em  História  e  o  professor  de  Física  –  licenciado  em Ciências  com
habilitação  em  Matemática,  e  após  análise  dos  documentos  constantes  no
protocolado e da verificação in loco, a Comissão de Verificação atestou a existência
de  condições   para o  reconhecimento  do  Ensino  Médio na  modalidade  EJA,
presencial.

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

A instituição de ensino aderiu ao Programa Brigadas Escolares –
Defesa  Civil  na  Escola  e  vem  se  adequando  para  receber  o  Certificado  de
Conformidade.  Apresentou  o  laudo  da  Vigilância  Sanitária  de  16/06/14,  com
vencimento em 2015 (fl. 185).

Foram  apensados  ao  processo  os  seguintes  documentos:
Diploma da professora indicada para Arte, Resoluções Secretariais nº 1525/10, nº
6018/12 e nº 7029/12 (fls. 210 a 213).
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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  Estadual  José  de  Mattos  Leão –  Ensino  Fundamental  e
Médio, município de  São João de Ivaí , mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
pelo prazo  de  03 (três)  anos, a partir  do 2º semestre de 2014 até o final  do 1º
semestre 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)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Filosofia,  Sociologia, Química e Física; 

c) atender ao prazo estabelecido no artigo 48 da Deliberação nº
03/13-CEE/PR, quando da solicitação do pedido de renovação do Ensino Médio, na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

A mantenedora deverá:

a) garantir 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 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.

Maria Helena Silveira Maciel
                                                                      Relatora
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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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