
PROCESSO Nº 699/15                        PROTOCOLO Nº 13.457.581-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 515/15  APROVADO EM 21/10/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  MARCÍLIO  DIAS  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E NORMAL

MUNICÍPIO:  ITAMBARACÁ

ASSUNTO:  Pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na  modalidade
Educação de Jovens e  Adultos,  presencial e  de  convalidação dos
atos escolares praticados antes da publicação do ato autorizatório a
partir do segundo semestre de 2010 até 11/06/12, para regularização
da vida escolar dos alunos.

 
RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1090/15–
SUED/SEED, de 06/08/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de Cornélio Procópio, em 23/12/14, do Colégio Estadual Marcílio Dias –
Ensino Fundamental,  Médio e Normal,  município de  Itambaracá, que solicita o
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial e a convalidação dos atos escolares praticados antes da publicação do
ato  autorizatório  a  partir  do  segundo  semestre  de  2010 até  11/06/12,  para
regularização da vida escolar dos alunos.

 A direção da instituição de ensino apresentou  a justificativa
informando o motivo do atraso em solicitar o reconhecimento do referido curso:

(…)

Justificamos a Vossa Senhoria a demora quanto ao encaminhamento do
Pedido  de  Reconhecimento  de  Curso  EJA  Ensino  Médio  deste
estabelecimento de ensino. Na oportunidade, foi solicitada a vistoria do
Corpo de Bombeiros, o que não ocorreu pelo fato do Colégio possuir a
Brigada Escolar e os brigadistas estarem em curso no ano letivo de 2014
e estarem cientes que após poderiam emitir laudo para o processo em
andamento.  Mas  não  foi  possível,  porque  os  brigadistas  realizaram
somente o curso presencial  e,  no presente momento estão em curso
pelo sistema EaD, com cronograma de 13/05/15 a 01/07/15 (fl. 218).
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A direção da instituição de ensino apresentou ainda o motivo
do início das atividades escolares antes do ato autorizatório:

(…)

Tendo em vista a grande procura de jovens e adultos para a conclusão
dos  estudos  do  Ensino  Fundamental  e  Médio,  com  vistas  a  uma
educação  relacionada  com  o  mundo  do  trabalho,  respeitando  suas
vivências e buscando melhorar a qualidade de vida, o Colégio Estadual
Marcílio Dias – Ensino Fundamental, Médio e Normal, do município de
Itambaracá, implantou no 2º semestre de 2010 o Ensino Fundamental –
Fase  II  e  Ensino  Médio,  modalidade  Educação de Jovens e Adultos.
Esses 02 (dois) cursos foram implantados por meio do parecer favorável
da Coordenação de Educação de Jovens e Adultos/Departamento  de
Educação Básica/ Secretaria de Estado do Paraná, diante da solicitação
da direção da Instituição de Ensino, visando a necessidade da inserção
no mundo do trabalho deste público, no referido município. A solicitação
da autorização de funcionamento dos cursos acima referidos se deu pelo
protocolo nº 10.660.173-9, de 30/08/10, e foi aprovado pela Resolução nº
3220/12, de 25/04/12. Daí a necessidade da convalidação dos estudos
no período do 2º semestre do ano de 2010 até o dia 24/05/2012 (sic) (fl.
231).

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Marcílio  Dias  –  Ensino  Fundamental,
Médio e Normal, localizado na Rua Antônio Dias, nº 140, Centro, do município de
Itambaracá, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado para
a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 6635/12, de 06/11/12,
pelo prazo  de  05 (cinco) anos, a partir da data da sua publicação em DOE, de
22/11/12 até 22/11/17 (fl. 180).

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 3220/12, de 25/05/12, pelo prazo de 02
(dois) anos, de forma simultânea, a partir da data da sua publicação em DOE, de
11/06/12 até 11/06/14 (fl. 181).

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

Curso:  Ensino  Médio,  modalidade  Educação  de  Jovens  e
Adultos, presencial.
Regime de funcionamento: no período noturno.
Carga horária:1.200/1.306 horas,  conforme matriz  curricular
apresentada.
Frequência: 75% (setenta e cinco por cento), em sala de aula.
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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. 189)
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1.4 Avaliação Interna (fl. 198)

1.5 Comissão de Verificação (fl. 190)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo
nº  23/15, de  08/04/15,  do NRE  de Cornélio Procópio, composta pelos técnicos
pedagógicos:  Marlene  Vitoria  Biscaro,  licenciada  em  Educação  Física;  Áurea
Rodrigues Ramalho, licenciada em Pedagogia e Tânia Aparecida dos Reis Closs,
bacharel  em  Contabilidade,  após  verificação  in  loco,  emitiu  laudo  técnico  e
parecer favorável ao reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação
de Jovens e Adultos, presencial e informou no relatório circunstanciado que: 

(…)

A instituição  de  ensino,  atualmente,  oferta  o  curso  de  Educação  de
Jovens  e  Adultos,  na  organização  coletiva,  de  forma  presencial,  no
período  noturno.  (…)  O espaço  físico  referente  a  pintura,  iluminação,
higiene,  condições de acesso,  segurança,  salubridade,  saneamento  e
iluminação  estão  em  condições  de  uso.  (…)  A  biblioteca  ocupa  um
espaço próprio  com acervo  bibliográfico  que  atende a demanda.  (…)
Dispõe  de  laboratório  de  Informática  e  quadra  poliesportiva  coberta.
(...) A instituição de ensino aderiu ao Programa Brigadas Escolares –
Defesa Civil na Escola. (…) Apresentou a Licença da Vigilância Sanitária 
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com validade até 29/05/15, prazo expirado com o processo em trâmite.
(…)  O corpo docente possui habilitação de acordo com as disciplinas
indicadas,  com exceção do docente de Filosofia que é licenciado em
Pedagogia e acadêmico de Filosofia. (…) A instituição de ensino possui
espaço físico específico para o laboratório de Biologia, Física e Química,
com materiais e equipamentos, porém não está sendo utilizado por não
se enquadrar nas normas de segurança. 

Ainda  sobre  o  laboratório  de  Biologia,  Física  e  Química,  a
direção da instituição de ensino apresentou a seguinte declaração:

(…)

Declaro  para  os  devidos  fins,  e  efeitos  legais,  que  o  laboratório  de
Ciências,  Biologia,  Física  e  Química  não  está  sendo  utilizado  pelos
alunos da  Modalidade  EJA –  Educação de  Jovens  e  Adultos,  pois  o
mesmo  encontra-se  impróprio  para  uso,  ou  seja,  fora  dos  padrões
exigidos pelas normas de segurança, não possuímos laboratorista, o que
também dificulta muito o trabalho no laboratório. Os professores utilizam
os materiais específicos de suas disciplinas em sala de aula (fl. 209).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Cornélio  Procópio,  em  20/04/15,  ratifica  as  informações  contidas  no  relatório
circunstanciado  e compromete-se a zelar pelo cumprimento  das disposições  da
Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  e  demais  atos  normativos
vigentes no Sistema Estadual de Ensino do Paraná (fl. 212).

Os  Relatórios  Finais  constam  às  fls.  205  a  208.  A
Coordenação de Documentação Escolar – CDE/SEED se manifestou:

(…)

1. Informamos que os Relatórios Finais, fls. 205 a 208, da Educação de
Jovens  e  Adultos  do  Colégio  Estadual  Marcílio  Dias  –  Ensino
Fundamental e Médio, do município de Itambaracá, estão de acordo com
o Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 260/12 – CEE, fls. 183 a
188;
2.  Informamos  também  que  a  relação  de  alunos  com  disciplinas
concluídas,  fls.  203  a  204,  confere  com  os  registros  no  Sistema
SEJA/CELEPAR;
3. Os Relatórios Finais não foram validados por esta Coordenação de
Documentação  Escolar  em virtude  do  curso  em questão  não  possuir
Reconhecimento (fl. 221).

1.6 Parecer Pedagógico DEJA/SEED 

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 134/15
– DEJA/SEED,  de 10/07/15, encaminha ao Conselho  Estadual de  Educação o
processo para o reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de
Jovens e Adultos, presencial (fls. 223 e 224).
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1.7 Parecer Técnico CEF/SEED 

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer Técnico nº
962/15-CEF/SEED, de 31/07/15, é favorável ao reconhecimento do Ensino Médio,
na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial (fls. 227 e 228).

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Ensino Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos,  presencial e  de convalidação dos
atos escolares praticados  antes da publicação do ato autorizatório,  a partir  do
segundo semestre de 2010 até 11/06/12, para a regularização da vida escolar dos
alunos do Colégio Estadual Marcílio Dias – Ensino Fundamental, Médio e Normal,
do município de Itambaracá.

Embora no ofício nº 1090/15-SUED/SEED, de 06/08/15, à fl.
230, o encaminhamento refira-se ao reconhecimento do Ensino Médio, o pedido
trata do reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e
Adultos,  presencial  e de convalidação dos atos escolares praticados  antes da
publicação do ato autorizatório.

Ainda que no Parecer de autorização do curso em pauta não
consta a informação quanto a organização da oferta,  nas formas individual e/ou
coletiva, o Departamento de Educação de Jovens e Adultos informa no Parecer
Pedagógico nº 134/15 - DEJA/SEED, de 10/07/15, que a oferta está acontecendo
apenas na forma coletiva. 

O  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação
aponta  que  a  instituição  de  ensino  não  possui  docente  de  Filosofia  com  a
respectiva habilitação, a Licença Sanitária teve o prazo de validade expirado com
o processo em trâmite e o laboratório de Biologia, Física e Química encontra-se
impróprio para uso, contrariando o estabelecido no artigo 45 da Deliberação nº
03/13-CEE/PR. 

Portanto, em virtude das atuais condições da instituição de
ensino, não atendendo plenamente aos requisitos legais, o reconhecimento do
Ensino Médio,  na modalidade Educação de Jovens e Adultos,  presencial  será
concedido por prazo inferior a 05 (cinco) anos, devendo, na ocasião do pedido da
renovação  do reconhecimento do  referido  curso,  sanar  as  deficiências
apresentadas pela Comissão de Verificação. 

Foram apensados ao processo  a justificativa da direção da
instituição de ensino informando o motivo do início das atividades escolares antes
do ato autorizatório e a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino – VLE (fls. 231
a 234).
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 II - VOTO  DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a)  ao  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na  modalidade
Educação de Jovens e Adultos, presencial,  desde 11/06/12 e  por mais 03 (três)
anos contados a partir  de  11/06/14 até 11/06/17, do Colégio  Estadual  Marcílio
Dias – Ensino Fundamental, Médio e Normal, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná,  município  de  Itambaracá, de acordo com as Deliberações nº  05/10 e
03/13-CEE/PR;

b)  a  convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  da
publicação do  ato  autorizatório,  a  partir  do  segundo  semestre  de  2010 até
11/06/12,  para regularização da vida escolar dos alunos listados nos  Relatórios
Finais às folhas 205 a 208.

Alerta-se  o  Colégio  Estadual  Marcílio  Dias  –  Ensino
Fundamental,  Médio  e  Normal,  de  Itambaracá, e  a  mantenedora  que  devem
observar  o  cumprimento  das  Deliberações  do  CEE/PR,  que  normatizam  o
Sistema de Ensino do Paraná.

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, e em especial, assegurar o
uso adequado do laboratório de Biologia, Física e Química.

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  03/13-
CEE/PR, com especial atenção aos prazos estabelecidos, quando da solicitação
da renovação do reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de
Jovens e Adultos, presencial;

c) assegurar docente habilitado para a disciplina de Filosofia.

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, o qual deverá também convalidar os
atos escolares praticados desde o segundo semestre de 2010 até 11/06/12, para
regularização da vida escolar dos alunos;

EDLB 7



PROCESSO Nº 699/15

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

É o Parecer.

Sandra Teresinha da Silva
                                                                        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, 21 de outubro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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