
PROCESSO N° 853/15                                                PROTOCOLO N° 13.653.901-9

PARECER CEE/CEMEP  Nº 592/15                             APROVADO EM 18/11/15

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

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

MUNICÍPIO: SAPOPEMA

ASSUNTO:  Pedido  de  renovação  do  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 1305/15    –
SUED/SEED, de  10/09/15, encaminha a este Conselho expediente protocolado no
NRE de Telêmaco Borba, em 17/06/15, de interesse do Colégio Estadual Sapopema
– Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, município de  Sapopema, que
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  Sapopema – Ensino Fundamental,  Médio,
Normal  e  Profissional,  localizado na  Rua  Tancredo Neves,  nº  112,  município  de
Sapopema, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado para a
oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº  4215/12,  de  09/07/12,
pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  a  partir  da  data  da  publicação  em  DOE,  de
24/07/12 até 24/07/17, (fls. 86 e 110).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, pela
Resolução Secretarial nº 3560/10, de 23/08/10, e o reconhecimento do curso foi pela
Resolução Secretarial nº 164/13, de 14/01/13, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir
de  26/10/10  até 26/10/15 (fls. 88 e 95).

Com  relação  ao  não  atendimento  ao  prazo  estabelecido  no
artigo  48  da  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,  a  direção  da  instituição  de  ensino
apresentou justificativa nos seguintes termos:

(...), justificamos que o processo seguiu as orientações recebidas e todos os
trâmites legais foram respeitados. Salientamos ainda que a paralisação dos
profissionais da educação atrasou  o recolhimento de documentos e também
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das assinaturas necessárias, visto que alguns profissionais não fazem parte
do  quadro  próprio  e  também  não  residem  no  município  de  Sapopema;
também neste período, foi garantido o direito à paralisação de professores a
funcionários da instituição. (...), (fl. 159). 

1.2  Dados  Gerais  do  Curso,  de  acordo  com  o  Parecer  de
autorização (fls. 89 e 90)

Curso: Ensino Médio, modalidade Educação de Jovens e Adultos
Regime de funcionamento:  

• no  período  noturno,  podendo  atender  no  período
vespertino e/ou matutino

• presencial, com organização individual e coletiva
Carga  horária:1.200/1.306  horas,  conforme  matriz  curricular
apresentada (fl. 161)
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.

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. 161)
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1.4 Avaliação Interna (fl. 137 e 160)

1.5 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
055/15,  do  NRE  de  Telêmaco  Borba,  composta  pelas  técnicas  pedagógicas:
Luciana Carneiro – licenciada  em Ciências e Biologia, Marcia Regina Honorato –
licenciada em Ciências e Pedagogia e Kelly Mariano Vieira da Silva – licenciada em
História,  procedeu  a  verificação  e  emitiu  laudo  técnico  para  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial (fls. 115 a 140).

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 119 a  131 e 144):

O Colégio Estadual Sapopema funciona em um prédio de alvenaria, o qual
dispõe  de  amplo  espaço  físico,  com  iluminação  e  ventilação  natural  e
artificial em boas condições, foram instalados lâmpadas de emergências e
extintores,  com  verba  do  Programa  Brigada  Escolar  no  ano  de  2014,
construção de rampas com corrimões construída com recursos do Programa
Escola Acessível para facilitar a locomoção de portadores de necessidades
especiais (...).

(...) Os Relatórios Finais encontram-se na secretaria arquivados em pasta
junto com os demais Relatórios Finais da escola.
No bloco B ala externa, laboratório de Física, Química e Biologia: ambiente
específico, medindo 49,00m2  (...).
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No bloco A, a biblioteca localizada em frente a secretaria medindo 97,20m2

possui 04 prateleiras com livros, possuindo um amplo acervo (...).
No bloco A, laboratório de informática uma sala ampla, arejada e iluminada
naturalmente,  medindo  79,70m2  ,  com  11  mesas  de  dois  lugares  com
cadeiras e 19 computadores (...).
Às fls. 114 consta o laudo da Licença Sanitária e do Exercício Profissional
(...) com validade até 16/04/2016. Foi apresentado a esta a Declaração da
Direção da instituição de ensino,  datada de 17/04/2015 ao Certificado de
Conformidade do Corpo de Bombeiros, a instituição de ensino declara às fls.
112, que: “(...) aderiu ao Programa Brigada Escolar - Defesa Civil na Escola
e  que  os  documentos  pedagógicos  exigidos  para  a  adesão  ao  referido
Programa, estão conforme determina a legislação vigente.”

No  relatório  circunstanciado  complementar,  fls.  144  a  145,
consta a seguinte informação: 

A Comissão verificou que todo corpo docente desta instituição de ensino
atuante no Ensino Médio  é composta por profissionais   com qualificação
específica para todas as disciplinas. 

Consta à fl. 141 o Termo de Responsabilidade exarado pelo NRE
de Telêmaco Borba, de 30/06/15, 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 da Educação de Jovens e Adultos, pelo Parecer
nº  168/15  –  DEJA/SEED,  encaminha  ao  CEE o  processo  para  a  renovação  do
reconhecimento do referido curso.  (fls. 151 a 152 ).

1.7 Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação da Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1283/15– CEF/SEED,  manifestou-se favorável à renovação do reconhecimento do
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial (fls. 154 a
156).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  presencial,   do  Colégio
Estadual Sapopema – Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, município
de  Sapopema.                     
                       Embora  constem  nos  Pareceres  de  autorização  e  de
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
168/15 - DEJA/SEED, de 27/08/15, que a oferta está acontecendo apenas na forma
coletiva (fl. 151). 
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  O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta

que  a  instituição  de  ensino  possui  condições  de  infraestrutura  básica,  recursos
humanos devidamente habilitados, recursos materiais e  pedagógicos, atendendo à
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Ressalta-se  que  o  Colégio  aderiu  ao Programa  Brigadas
Escolares – Defesa Civil na Escola para a obtenção do Certificado de Conformidade
do Corpo de Bombeiros.

Cabe  retomar  que  o  Parecer  CEE/CEMEP  nº  326/15,  de
30/07/15,  concedeu  adequação  das  matrizes  curriculares  do  Ensino  Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, solicitada pelo Departamento
de Educação de Jovens e Adultos:  de Língua Portuguesa e Literatura para Língua
Portuguesa, a partir do ano letivo de 2015. Assim, o referido Departamento deverá
proceder a devida adequação.

  
Portanto,  a  instituição  de  ensino,  em  suas  atuais  condições,

atende  aos  requisitos  legais  previstos  nas  Deliberações  deste  Conselho  para  o
prosseguimento da oferta do Ensino Médio,  na modalidade Educação de Jovens e
Adultos, presencial.

Foram  apensados  ao  processo,  em  05/11/15  e  11/11/15,
justificativa  quanto  ao  atraso  na  solicitação  do  pedido  de  renovação  de
reconhecimento do curso, Matriz Curricular e  folha do relatório circunstanciado com
correção do número de alunos (fls. 159 e 160).

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  Sapopema– Ensino Fundamental, Médio, Normal e
Profissional, município de Sapopema, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 26/10/15 até 26/10/20, de acordo com as
Deliberações nº 05/10 e nº 03/13-CEE/PR.

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,  principalmente  quanto  à  obtenção  do  Certificado  de
Conformidade do Corpo de Bombeiros;

b) alterar a Matriz Curricular do Ensino Médio, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos, presencial, quanto à nomenclatura da disciplina de
Língua Portuguesa,  de acordo com o contido no Parecer CEE/CEMEP nº  326/15,
de 30/07/15.

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;
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b) atender ao  contido  na  Deliberação  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 renovação do 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.

        
       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, 18 de novembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente CEE
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