
PROCESSO N° 999/15                                                PROTOCOLO N° 13.584.918-9

PARECER CEE/CEMEP  Nº 633/15                             APROVADO EM 19/11/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL TOMAZ EDISON DE ANDRADE  VIEIRA
– ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: MARINGÁ

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

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1575/15     –
SUED/SEED, de 29/10/15, encaminha a este Conselho expediente protocolado no
NRE de Maringá, em 20/04/15, de interesse do Colégio Estadual Tomaz Edison de
Andrade Vieira – Ensino Fundamental e Médio, município de Maringá, 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  Tomaz Edison de Andrade Vieira – Ensino
Fundamental e Médio, localizado na Rua das Tipuanas, nº 621, Bairro Borba Gato,
município  de  Maringá,  é  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Foi
credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
3836/12, de 22/06/12,  pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação
em DOE, de 13/07/12 até  13/07/17 (fls. 133 a 134 e 155).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, pela
Resolução Secretarial nº 947/10, de 12/03/10, e o reconhecimento  pela Resolução
Secretarial nº  7407/12, de 05/12/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início
do 2º semestre do ano de 2009  até o início do 2º semestre do ano de 2014, ou seja,
final do 1º semestre de 2014 (fls. 135 e 141).
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1.2 Dados Gerais do Curso,  de acordo com o Parecer de
autorização (fls. 136 a 137)

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

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

• na organização individual e coletiva.
Carga  horária:1.200/1.306  horas,  conforme  matriz  curricular
apresentada (fl. 156)
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. 156)
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1.4 Avaliação Interna (fl. 175)

           A direção da instituição de ensino encaminhou justificativa quanto ao alto
número de desistentes, conforme segue:

Através do presente justificamos os resultados de desistências dos alunos
matriculados na EJA deste estabelecimento de ensino, ocorridos no ano de
2014  e  encaminhamos  as  ações  realizadas  junto  a  estes  alunos  e
comunidade escolar para minimizar esta ocorrência: a presente condição se
justifica  devido  a  diferentes  fatores  que  interferem  diretamente  nos
resultados obtidos por este estabelecimento de ensino como:
-     desemprego e a necessidade de busca de novos locais e possibilidades
de trabalho;
– mudança de cidade ou de bairros por parte dos alunos;
– alunos que se matriculam em busca de declaração de matrícula para

levar no trabalho e depois evadem da escola;
– alunos envolvidos em situações de vulnerabilidade social;
– alunos  que  adentram  à  escola  para  realizarem  ações  diferentes  do

objetivo  escolar  como  a  efetivação  de  tráfico,  evadindo  após  serem
descobertos;

– alunos que voltam ao estudo e por necessidade do trabalho e muitas
vezes  as  mudanças  de  horário  no  serviço  estes  não  conseguem
terminar a etapa iniciada.

Como ações para o retorno dos mesmos (...):
– telefonemas por parte da coordenadora do curso;
– chamamento via igrejas, bilhetes, cartazes, anúncio em carro de som,

rádio, tv;
– conversação e atendimento individual(...), (fl. 186).

1.5 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
156/15,  do  NRE  de  Maringá,  composta  pelos  técnicos  pedagógicos:
Antônio Tadeu de Paula – licenciado em Matemática,  Francisco Carlos Garcia  –
bacharelado em Ciências Econômicas e Maria Lúcia R. Campanha – licenciada em
Pedagogia,  procedeu  a  verificação  e  emitiu  laudo  técnico  para  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial (fls. 157 a 174 e 176).
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Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 159  a  171):

(...)
A instituição  de  ensino  anexa  ao  presente  protocolado  uma  justificativa
referente ao atraso na renovação de reconhecimento da EJA Ensino Médio
Presencial, em razão da troca da direção e da direção auxiliar, bem como a
adequação do processo às normas da Resolução 03/14 (sic) do CEE.

(...)O Relatório Final está devidamente conferido pelo NRE de Maringá e
assinado pela chefia. (...)

Biblioteca
Esse  espaço  tem uma área  de  77,00m2(...).  A instituição  possui  espaço
próprio, o acervo está atualizado, possui o mínimo de obras por aluno e são
suficientes para atender a demanda de alunos e professores para o curso da
EJA Ensino Médio. (...)
Laboratório de Informática-
Esse  espaço  pedagógico  possui  uma  área  de  77,00m2  (...).  Os  alunos
frequentam  esse  espaço  pedagógico  juntamente  com  o  seu  professor
através de escala e cronograma organizado pela equipe pedagógica.(...)
Laboratório de Ciências, Química, Física e Biologia
Esse  espaço  possui  uma  área  de  49,00m2  e  está  equipado  com  uma
bancada em concreto revestida de cerâmica, com seis divisórias, com uma
pia e duas cubas em inox (...).  Possui  diversos materiais,  equipamentos,
vidrarias e reagentes (...) 

Acessibilidade
A instituição de ensino possui rampas com pisos emborrachados, corrimões,
extintores,  placas  indicativas,  iluminação  de  emergência  nos  ambientes,
inclusive  banheiros  masculino  e  feminino  com  acessibilidade  (grifos  no
original).

(...)A instituição anexa ofício da diretora com a formação da Brigada Escolar
atual, bem como todas as atas cronograma de  realização do treinamento de
fuga e prevenção de incêndio.
A Licença Sanitária foi emitida em 18/07/14, e atesta que a unidade escolar
está liberada e sem restrições com validade até 18/07/2015.
(...)
 A instituição  possui  uma  boa  quantidade  de  materiais  e  equipamentos
pedagógicos  e  tecnológicos,  conforme   relação  em  poder  do  NRE  de
Maringá anexa ao protocolado. (...)

A instituição  possui  quadro  de  funcionário  administrativo,  apoio,  técnico
pedagógico e docentes qualificados atendendo à legislação vigente.

Consta  à  fl.  177  o  Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo
NRE de  Maringá,  de  10/08/15,  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 157/15 – DEJA/SEED, encaminha ao CEE o processo para a renovação
do reconhecimento do referido curso.  (fls.179 a 180).
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1.7 Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação da Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1632/15– CEF/SEED,  manifestou-se favorável à renovação do reconhecimento do
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial (fls. 182 a
183).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  presencial,  do  Colégio
Estadual Tomaz Edison de Andrade Vieira – Ensino Fundamental e Médio, município
de Maringá.                     
                                 Embora constem nos Pareceres de autorização e 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 Pedagógico nº
157/15 - DEJA/SEED, de 20/08/15, que a oferta está acontecendo apenas na forma
coletiva (fl. 179). 

 O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que  a  instituição  de  ensino  possui  condições  de  infraestrutura  básica,  recursos
humanos devidamente habilitados, recursos materiais,  pedagógicos e tecnológicos,
atendendo à Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 

 
  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.

                  
  O laudo da Vigilância Sanitária expirou em  18/07/15, com o

processo em trâmite, e o Colégio aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa
Civil para a obtenção do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros.

 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. 

Foi apensado ao processo, em 19/11/15, justificativa quanto ao
alto número de desistentes (fls. 186 e 187).

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  Tomaz  Edison  de  Andrade  Vieira  –  Ensino
Fundamental e Médio, município de Maringá, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, pelo prazo  de 05 (cinco) anos, a partir do início do 2º semestre de 2014
até  o final do 1º semestre de 2019, de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.
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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,  princialmente  com  relação  à  obtenção  do  laudo  da
Vigilância  Sanitária  atualizado  e  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;

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.

       Clemencia Maria Ferreira Ribas 
    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, 19 de novembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente CEE
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