
PROCESSO N° 462/15                                                PROTOCOLO N° 13.425.538-2

PARECER CEE/CEMEP  Nº 519/15                             APROVADO EM 21/10/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  GODOY  MOREIRA  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: GODOY MOREIRA

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

RELATOR: MARCELO OLTRAMARI

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de  Estado da Educação,  pelo  ofício  nº  690/15 –
SUED/SEED, de 01/06/15, encaminha a este Conselho expediente protocolado no
NRE de Ivaiporã, em 26/11/14, de interesse do Colégio Estadual Godoy Moreira –
Ensino Fundamental  e  Médio,  município  de Godoy Moreira,  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  Estadual  Godoy  Moreira  –  Ensino  Fundamental  e
Médio, localizado na Rua Daniel Moura, nº 532, Centro, município de Godoy Moreira,
é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado para a oferta da
Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 1302/12, de 24/02/12, pelo prazo de
05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de 22/03/12 até 22/03/17 (fl.
160).

O Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial,  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução  Secretarial  nº  1098/11,  de
21/03/11, e o reconhecimento foi concedido pela Resolução Secretarial nº 5394/13,
de 21/11/13, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início do ano de 2010 até o
final do ano de 2014 (fl. 168).

O  processo  foi  convertido  em diligência  em 27/07/15,  para  a
Comissão  de  Verificação  se  manifestar  em  um  relatório  circunstanciado
complementar  com  informações  referentes  ao  laboratório  de  Biologia,  Física  e
Química; habilitação do docente de Sociologia e de Química e o quadro de alunos do
relatório de Avaliação Interna. O protocolado retornou a este Conselho em 28/09/15,
com atendimento ao solicitado.
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A direção  da  instituição  de  ensino  apresentou  a  justificativa
informando o motivo do atraso na solicitação da renovação do reconhecimento do
referido curso:

(…)

Em atendimento  ao  solicitado  pelo  Conselho  Estadual  de  Educação  em
relação  ao  atraso  na  solicitação  do  pedido  de  RENOVAÇÃO  DO
RECONHECIMENTO DO ENSINO MÉDIO, MODALIDADE EJA, protocolo nº
13.425.538-2,  uma  vez  que  o  mesmo  não  atendeu  ao  estabelecido  na
Deliberação  nº  03/2013,  que  determina  que  a  solicitação  deve  ser
protocolada  com o  prazo  de  180  dias  antes  do  término  da  autorização,
temos  a  esclarecer  que:  primeiramente  não  nos  eximimos  da
responsabilidade  no  tocante  ao  atraso  em  protocolar  a  solicitação  de
Renovação do Reconhecimento, no entanto, a mesma ocorreu em virtude do
fato de no ano de dois  mil e quatorze termos tido um aumento considerável
no  serviço  da  secretaria  e  da  área  pedagógica  em  virtude  do  elevado
número de afastamento de professores e funcionários para tratamento de
saúde, o que levou a constante necessidade de alteração no horário de aula
e remanejamentos de pessoal para atender as necessidades da escola. Tal
fato fez com que cometêssemos o equívoco de não colocar o processo de
Renovação do Reconhecimento do Ensino Médio – Modalidade EJA entre as
prioridades do estabelecimento, entretanto assim que constatamos a falha
tomamos todas  as  medidas  necessárias para  que  esta  fosse corrigida  o
mais rápido possível, no entanto já havíamos perdido o prazo estabelecido
na Deliberação nº 03/2013. Diante do exposto, esperamos ter esclarecido o
motivo do atraso do protocolado,  e contamos com a compreensão deste
conceituado Conselho no tocante ao fato, sendo que esta foi a primeira vez
que esta Instituição de Ensino cometeu tal falha (fl. 186).

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: 
– Presencial, organizado de forma presencial e coletiva.
– Preferencialmente no período noturno, podendo atender no

período vespertino e/ou matutino.
Carga  horária:  1.200/1.306  horas,  conforme  matriz  curricular
apresentada e aprovada.
Frequência: na organização individual é 100% (cem por cento) e
na organização coletiva a frequência mínima é de 75% (setenta
e cinco por cento).

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. 132)
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1.4  Avaliação Interna (fl. 182)

Observação: Nos anos de 2014 e 2015 as matrículas estão zeradas porque não houve número suficiente (20 alunos),  de
acordo com a nova instrução vigente. O Estabelecimento possui uma lista de espera com 06 alunos para formação de turma (fl.
183).

1.5 Comissão de Verificação (fl. 133)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
604/14,  de 05/12/14, do NRE de Ivaiporã, composta pelos técnicos pedagógicos:
Elizabete Selete de Souza, licenciada em Letras; Leandro Cesconeto, licenciado em
Letras e Maria Madalena Pianca, licenciada em Ciências, após verificação  in loco,
emitiu  laudo  técnico  com  parecer  favorável  à  renovação  do  reconhecimento  do
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar que a instituição de ensino dispõe de:

(…)

Biblioteca  com  acervo  bibliográfico.  (…)  Laboratório  de  Informática.  (…)
Laboratório de Biologia, Física e Química. (…) Quadra poliesportiva coberta.
(…)  Aderiu  ao  Programa  Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,
porém aguarda a emissão do Certificado de Conformidade. (…) A Licença
Sanitária tem validade de um ano, a partir da data da emissão, em 18/11/14.
(…)  O  corpo  docente  possui  habilitação  de  acordo  com  as  disciplinas
indicadas,  com  exceção  do  docente  de  Filosofia  que  é  licenciado  em
História.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Ivaiporã, em 12/12/14, 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 (fls. 148 e 149).
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1.6 Parecer Pedagógico DEJA/SEED 

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 47/15  –
DEJA/SEED,  de  18/02/15,  encaminha  ao  CEE o  processo  para  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial (fl. 157 e 158).

1.7  Parecer Técnico CEF/SEED

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 584/15-
CEF/SEED, de 07/05/15, manifestou-se favorável  à renovação do reconhecimento
do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial (fls. 173
e 174).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  presencial,  do  Colégio
Estadual  Godoy  Moreira  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Godoy
Moreira.

Embora no ofício nº 690/15-SUED/SEED, de 01/06/15, à fl. 176,
o encaminhamento refira-se à renovação do reconhecimento do Ensino Médio, o
pedido  trata  da  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na  modalidade
Educação de Jovens e Adultos, presencial.

Ainda que no Parecer de autorização do curso em pauta conste
que o regime de funcionamento será organizado nas formas individual e coletiva, o
Departamento  de Educação de Jovens e  Adultos  informa no Parecer  nº  47/15 -
DEJA/SEED, de 18/02/15, que a oferta está acontecendo apenas na forma coletiva
(fls. 157 e 158). 

O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que a instituição de ensino apresenta infraestrutura, regularidade e validade da vida
escolar  dos  alunos,  recursos  materiais  e  pedagógicos.  Entretanto,  o  docente
indicado  para  a  disciplina  de  Filosofia  não  possui  a  habilitação  específica,
contrariando o estabelecido no inciso III,  do artigo 47, da Deliberação  nº 03/13 –
CEE/PR. 

Cabe  observar que  a  instituição  de  ensino  não  cumpriu  o
estabelecido no artigo 48 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, com relação ao prazo de
protocolo do pedido da renovação do reconhecimento do curso.

Constata-se  que  a  instituição  de  ensino  apresenta  condições
básicas para o prosseguimento da oferta do curso, devendo na ocasião do pedido da
renovação do reconhecimento, sanar a deficiência apresentada pela Comissão de
Verificação quanto ao corpo docente.
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II -  VOTO DO  RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na  modalidade  Educação de Jovens e Adultos,
presencial,  do  Colégio  Estadual  Godoy Moreira  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,
município de Godoy Moreira, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, a partir do início do ano de 2015 até o final do ano de 2019, de
acordo com a Deliberação nº 05/10 e nº 03/13-CEE/PR.

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

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;

c) assegurar docente com habilitação específica para a disciplina
de Filosofia.

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.

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

                           Curitiba, 21 de outubro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente CEE
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