
PROCESSO N° 855/15                                      PROTOCOLO N° 13.654.204-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 580/15            APROVADO EM 17/11/15

CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍ-
VEL MÉDIO

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA – ENSINO FUNDAMENTAL,
                            MÉDIO, NORMAL E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: ARAPOTI 

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

RELATORA:  MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1327/15 –
SUED/SEED, de 15/09/15, encaminha a este Conselho expediente protocolado no
NRE  de  Wenceslau  Braz,  em  17/06/15,  de  interesse  do  Colégio  Estadual  Rui
Barbosa  –  Ensino  Fundamental,  Médio,  Normal  e  Profissional,  do  município  de
Arapoti que, solicita o reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação
de Jovens e Adultos, presencial.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Rui  Barbosa,  localizado  na  Rua  Luiz
Pinheiro, nº 1475, do município de Arapoti, é mantido pelo Governo do Estado do
Paraná.  Obteve  a  renovação  do  credenciamento  para  a  oferta  da  Educação
Profissional  Técnica  de  Nível  Médio,  pela  Resolução  Secretarial  nº  5607/13,  de
02/12/13,  pelo prazo de 05 anos, a partir de 01/01/13 a 31/12/17.

O Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial,  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução Secretarial  nº  7276/12,  de
29/11/12, pelo prazo de 02 anos, a partir do início do ano de 2013 até o final do ano
de 2014.

A Direção justificou, à fl. 181, que o processo de reconhecimento
do Ensino Médio – EJA, “foi encaminhado ao Núcleo Regional de Educação em ou-
tubro de 2014, mas devido às correções e adequações realizadas neste período, so-
mente foi protocolado no ano de 2015.”
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1.2 Dados Gerais do Curso 

Curso:  Ensino  Médio,  modalidade  Educação  de  Jovens  e
Adultos

Regime de funcionamento: 2ª a 6ª feira, 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 

Regime de matrícula: em qualquer tempo, matrícula por discipli-
na e o aluno poderá ser matriculado em até 04 disciplinas, para
cursar  concomitantemente,  com  a  possibilidade  do  educando
submeter-se a processo de classificação e aproveitamento de
estudos, previstos no Regimento Escolar.

Regime de oferta: presencial

Organização curricular: por disciplina

Sistema de Avaliação:  para  a  conclusão de cada disciplina  a
nota mínima é 6,0 e a frequência mínima de  75%, do total da
carga horária de cada disciplina cursada na organização coleti-
va, e 100% na organização individual.
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1.3 Organização Curricular

Os  conteúdos  curriculares  estão  organizados  por  disciplinas,
com carga horária de 1.200 horas.

Matriz Curricular 

1.4 Relatório de Avaliação Interna do Curso 
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1.5 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
60/15,  de  10/07/15,  do  NRE  de  Wenceslau  Braz,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos: Lourdes Ap. Menegon, licenciada em Letras, Maria Zélia de Carvalho,
licenciada  em  Matemática  e  Cecília  Lopes  Camargo,  licenciada  em  Letras,
emitiu laudo técnico favorável ao reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos, presencial e informou:

(…) o Colégio possui um espaço específico e adequado para o laboratório de
Física, Química e Biologia. (…) a biblioteca funciona em espaço limitado, mas
bem  organizado...o  acervo  é  diversificado  e  atualizado.  (…)  possui  uma
quadra coberta. (…) as entradas possuem rampas de acesso, placas e sinal
luminoso...tem um processo em andamento para a construção de salas de
aula e cozinha. (…) está inserida no Programa Brigadas Escolares – Defesa
Civil na Escola. (…) Quanto à Vigilância Sanitária, foi anexado ao volume I,
uma justificativa reivindicando um prazo maior para solucionar problemas na
parte  física  do  prédio.  (...)  referente  à  habilitação  do  corpo  docente,
constatamos que estão aptos para o exercício da docência.

Consta  à  fl.167,  o  Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE de  Wenceslau Braz,  em 20/07/15,  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

O  Departamento  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  pelo
Parecer nº 153/15, de 18/08/15, encaminha o processo para o reconhecimento do
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

1.7 Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1292/15, manifesta-se  favoravelmente  ao  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial e encaminha o processo ao
CEE/PR.

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Ensino Médio, na mo-
dalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, do Colégio Estadual Rui Barbo-
sa – Ensino Fundamental,  Médio, Normal e Profissional, do município de Arapoti.

      Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação constata-se que a instituição de ensino
apresenta recursos humanos habilitados e recursos pedagógicos que atendem à
Proposta Pedagógica do Curso, em cumprimento às Deliberações nº 05/10 e 03/13
– CEE/PR.
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    Pela ausência do Laudo da Vigilância Sanitária, em desacordo
ao estabelecido no inciso VI, do artigo 45, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, o reco-
nhecimento do curso será concedido por prazo inferior a 05 anos.

 
 Ressaltamos  que o  Parecer  CEE/CEMEP  nº  326/15,  de

30/07/15, alterou a nomenclatura de uma disciplina na Matriz Curricular do Ensino
Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial: de Língua Portu-
guesa e Literatura para Língua Portuguesa, a partir do ano letivo de 2015. 

Foi  apensado  ao  processo,  em  30/10/15,  justificativa  do
atraso na solicitação de ato oficial. (fl.181)

II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao  reconhecimento  do
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, do Colégio
Estadual  Rui  Barbosa  –  Ensino  Fundamental,  Médio,  Normal  e  Profissional,  do
município de Arapoti, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, desde o início do
ano de 2013, e por mais três anos, contados a partir do início do ano de 2015 até o
final do ano de 2017, de acordo com as Deliberações nº 05/10 e 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) atender  ao  contido  nas  Deliberações  nº  05/10  e  03/13  -
CEE/PR,  respeitando o devido  cumprimento  das normas e prazos estabelecidos
quando  da  solicitação  de  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos.

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, com destaque para o Laudo da Vigilância Sanitária;

b) adequar a Matriz Curricular do Ensino Médio, na modalidade
Educação  de  Jovens  e  Adultos,  presencial,  conforme  Parecer  CEE/CEMEP  nº
326/15, de 30/07/15.

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;
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b) o processo à instituição de ensino para constituir acervo e fon-
te de informação.

É o Parecer.

   Maria das Graças Figueiredo Saad
   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, 17 de novembro de 2015

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente CEE
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