
PROCESSO N° 678/15                                            PROTOCOLO N° 13.454.881-9    

PARECER CEE/CEMEP Nº 456/15                          APROVADO EM 14/09/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  COBRA –  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  ENSINO
FUNDAMENTAL E  MÉDIO 

MUNICÍPIO: APUCARANA

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

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1062/15    –
SUED/SEED, de 03/08/15,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE  de  Apucarana,  em  19/12/14,  de  interesse  do  Colégio  Cobra  –  Educação
Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Apucarana,  que  solicita   o
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial,  apresentando  a  seguinte  justificativa  quanto  ao  não  atendimento  ao
prazo estabelecido no artigo. 43 da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR:

Vimos através deste esclarecer  os motivos  referentes ao atraso na entrega
da documentação para o reconhecimento [...]

• Mudança da Deliberação 02/10 CEE/PR para 03/13 CEE/PR
• Adequações  internas  necessárias  e  exigidas  pelo  Corpo  de

Bombeiros para obter maior segurança em relação à Rota de Fuga.
• O órgão responsável para emissão do alvará definitivo anual das

empresas  na  cidade  de  Apucarana,  não  está  emitindo  o mesmo
devido  a  problemas  no  seu  sistema,  gerando  o  atraso  do
documento.

• Atualização de todos os PPP´s e PPC´s dos segmentos ofertados
pela instituição em questão para obter o reconhecimento (fl. 107).

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Cobra  –  Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental  e
Médio, localizado na Rua Guarapuava, nº 456, município de Apucarana, é mantido
por Cobra Pré-Vestibulares S/C Ltda.  Foi credenciado para a oferta da Educação
Básica pela Resolução Secretarial nº 5978/11, de 20/12/11,  pelo prazo de 05 (cinco)
anos,  a  partir  da  data  da publicação  em DOE,  de  02/02/12  a  02/02/17
(fls. 85 e 95).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
pela Resolução Secretarial nº 3404/12, de 01/06/12, pelo prazo de 02 (dois) anos, a
partir da data da publicação em DOE, de 20/06/12 a 20/06/14 (fls. 89 e 95 ).
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1.2 Dados Gerais do Curso 

Curso:  Ensino  Médio,  modalidade  Educação  de  Jovens  e
Adultos, presencial.
Regime  de  funcionamento: no  período  noturno,  das  19h  às
22h40min (fl. 100)
Carga  horária:1200/1306  horas,  conforme  matriz  curricular
apresentada.
Frequência: mínimo de  75%  (setenta e cinco por cento),  em
sala de aula(fl. 90).

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. 96 )
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1.4 Relatório de Autoavaliação do Curso (fl. 104)

1.5 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
134/15, de 21/05/15, do NRE de Apucarana, composta pelas técnicas pedagógicas:
Rita  de  Cassia  Bento  –  licenciada  em  Letras,  Rosana  Henrique  E.  Castro  –
licenciada em Pedagogia e Rute Marquizete Buratto – licenciada em Matemática,
procedeu a verificação e emitiu  laudo técnico  para  o reconhecimento  do Ensino
Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

   Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 98 a 105):

 (...)
Quanto à documentação do imóvel constam: Licença Sanitária – Laudo de
Vistoria   sob  protocolado  nº  306,  de  25/03/2015,  com  vigência  até
25/03/2016.  Certificado  de  Vistoria  em  Estabelecimentos  sob  o  nº
3.1.01.15.0000818595-64, emitido pelo Corpo de Bombeiros, com vigência
até 27/03/2016. (...)

Quanto  à  infraestrutura:  O  prédio  encontra-se  em  bom  estado  de
conservação. Apresenta uma área total construída de 525,50m2  . Possui 07
salas de aula  com 48m2  com boa iluminação natural e artificial, cortinas,
ventiladores,  equipamentos  e  mobiliários  adequados ao  atendimento  dos
alunos e professores, subsidiando a prática pedagógica. (...)

Conta  com  espaço  destinado  à  Biblioteca,  com  acervo  organizado  e
integrado aos interesses da Instituição, condizente à modalidade ofertada e
suficiente para atendimento à demanda. (...)
 Apresenta Laboratório de Ciências, Física, Química e Biologia, devidamente
equipado,  com  objetivo  de  proporcionar  ao  aluno  o  “Fazer  Ciência  na
Escola”  desenvolvendo  habilidades  investigativas  e  promovendo  a
aproximação da realidade tecnológica e ambiental através da aplicação de
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conceitos em atividades práticas. (...)
Possui Laboratório de Informática em espaço próprio, com 22 computadores
em plenas condições de uso.(...)

Apresenta Matriz Curricular adequada ao Curso e à Proposta Pedagógica.
Conta  com  recursos  físicos,  materiais  e  humanos:  docentes,  pessoal
administrativo,  coordenação pedagógica e  pessoal  de apoio  devidamente
habilitados  para  exercerem  suas  funções  com  menções  em  suas
habilitações.

Consta  à  fl.  106  o  Termo de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE de Apucarana, de 22/05/15, que ratifica as informações contidas no relatório
circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  e  compromete-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 Pedagógico DEJA/SEED 

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 117/15  –
DEJA/SEED,  encaminha  ao  CEE o  processo  para  o  reconhecimento  do  Ensino
Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial (fls. 110 e 111).

1.7 Parecer Técnico CEF/SEED 

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 949/15  –
CEF/SEED,  é  favorável ao  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na  modalidade
Educação de Jovens e Adultos, presencial (fls.113 e 114).

 
2.   Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na
modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  presencial,  do  Colégio  Cobra  –
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio,  município de Apucarana.             

                               Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
possui  condições  de  infraestrutura  adequada,  recursos  humanos,  materiais  e
pedagógicos, estando em conformidade com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.   
  

Portanto,  a instituição  de  ensino,  em  suas  atuais  condições,
atende aos quesitos legais para o prosseguimento da oferta do Ensino Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

II -  VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao  reconhecimento  do
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, do Colégio
Cobra – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, município de Apucarana,
mantido por  Cobra Pré-Vestibulares S/C Ltda, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir
de 20/06/14 até 20/06/19, de acordo com as Deliberações nº 05/10 e 03/13-CEE/PR.
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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 ao  contido  nas Deliberações nº  05/10 e  nº  03/13-
CEE/PR, com especial atenção aos prazos estabelecidos, 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 reconhecimento do Ensino Médio, modalidade Educação de
Jovens e Adultos, presencial;

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

É o Parecer.

                  
Paulo Afonso Schmidt

 Relator 

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

                           Curitiba, 14 de setembro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente CEE
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