
PROCESSO N° 1087/15                                              PROTOCOLO N° 13.502.267-5

PARECER CEE/CEMEP Nº 718/15                              APROVADO EM 10/12/15

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  REYNALDO  MASSI  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: DIAMANTE DO NORTE

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

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1669/15 –
SUED/SEED, de  11/11/15,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE de Loanda, em 09/02/15, de interesse do Colégio Estadual  Reynaldo Massi –
Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Diamante  do  Norte,  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  Reynaldo  Massi  –  Ensino  Fundamental  e
Médio,  localizado  na  Rua  Augusto  Primo  Negrini,  nº  475,  Centro, município  de
Diamante do Norte, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado
para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº  4325/11,  de
10/10/11, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de
04/11/11 até 04/11/16 (fls. 118 e 119).

O Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial,  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução  Secretarial  nº  4539/11,  de
27/10/11,  e  reconhecido pela Resolução Secretarial nº  3956/14, de  04/08/14,  pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a partir do início do ano de 2010 até o final do ano de 2014
(fl. 127).

Em  relação  ao  atraso  no  pedido da  renovação  do
reconhecimento do referido curso,  a direção da instituição de ensino e a Chefia do
NRE de Loanda, apresentaram os motivos:
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(…)

O  protocolado  nº  13.502.267-5,  referente  ao  pedido  de  renovação  de
reconhecimento da EJA – Ensino Médio com vencimento em 31/12/2014,
chegou nesta  Instituição de Ensino via  malote  na data  de 20/08/2014.  A
partir  do recebimento iniciamos o processo de renovação e conseguimos
concluir no mês de novembro, onde enviamos via malote ao NRE na data
de 18/11/2014 (fl. 166).

(…)

Reafirmamos que o referido protocolado chegou neste NRE na data citada
pela Instituição de Ensino, contudo o atraso se deu em virtude do acúmulo
de demanda de processos e número reduzido de funcionários, uma vez que
funcionários  de  outros  setores  prestaram  assistência,  mas  devido  à
inexperiência e tentativa de agilizar a situação, alguns processos ficaram
sem ser protocolados no ato do recebimento (167).

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 individual 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. 136)
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1.4  Avaliação Interna (fl. 154)

1.5 Comissão de Verificação 

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
32/15,  de  11/06/15, do  NRE  de  Loanda,  composta  pelos  técnicos  pedagógicos:
Luciana  Mazali  Soares, bacharel  em  Secretariado  Executivo  e  com  Formação
Pedagógica  de  Bacharéis;  Vera  Lucia  de  Souza,  licenciada em  Letras e  Leonor
Maschietto, licenciada em Letras, 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 (fls. 137 e 156).

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 142 a 155, 161 e 162, 173 e 174):

(…)

O prédio da instituição de ensino encontra-se com necessidade de reparos
em algumas salas … contudo a direção se preocupa e busca adequar os
ambientes  e  materiais  da  melhor  forma  possível.  (…)  Os  espaços  e
mobiliário disponível em cada ambiente apresentam boas condições para o
desenvolvimento das atividades curriculares … todos os ambientes possuem
extintores com vencimento em 2018. (…) Nos últimos anos foram realizadas
melhorias,  como:  recapeamento  de  calçadas,  construção  de  rampas  de
acesso e adaptação de um banheiro para cadeirante, construção de uma
fossa,  retoques  na  pintura,  reforma  de  carteiras  e  cadeiras  de  alunos,
reforma na sala de docentes,  entre outras.  (…) Dispõe de laboratório de
Biologia,  Física,  Química  e  de  Matemática  …  no  momento  da  visita  os
laboratórios  estavam  desativados  ...  a  direção  informou  que  terá  uma
professora responsável para organizar os laboratórios no retorno das aulas.
(…) A biblioteca possui acervo bibliográfico. (…) O laboratório de Informática
encontra-se devidamente equipado com máquinas do PR Digital, PROINFO
e Brasil Profissionalizado … todos os computadores estão funcionando, com
acesso à internet  o  que permite  muitas  possibilidades de  aprendizagem,
especialmente para os alunos da EJA, pois nem todos tem acesso em casa.
(…) Quadra poliesportiva em boas condições. (…) Apresentou o Relatório de
Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  nº  248070/2014,  o  qual  solicita  que  o
Colégio deverá apresentar o Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
(…) Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola. (…) O
corpo docente possui habilitação de acordo com as disciplinas indicadas,
com exceção dos docentes de Física e Sociologia: o docente de Física é
licenciado em Matemática e o de Sociologia é licenciado em Geografia. 
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Em  relação  a  Licença  Sanitária  a  Comissão  de  Verificação
informou:

(…) 

A Vigilância  Sanitária  emitiu  relatório  de  vistoria  apresentando  algumas
irregularidades  quanto  ao  depósito  de  merenda,  pois  o  espaço  foi
considerado pequeno e o piso inadequado; na cozinha não tem revestimento
de azulejo no piso e na parede e o escoamento da pia está em péssimas
condições, também, não há caixa para armazenar gordura; no refeitório falta
piso adequado, proteção nas janelas e apresenta danos no forro, pintura e
portas.  Em  resposta  a  este  relatório,  foi  apresentada  justificativa  pela
diretora …, a qual informa que está em trâmite o protocolado nº 11.436.213-
1  solicitando  a  liberação  de  recurso  para  sanar  as  irregularidades
apresentadas  …  este  protocolado  está  na  SEED/SUDE/CPL-CPLAN-
Coordenação de Planejamento desde 29/12/2014 para providências (fl. 149).

Em relação aos docentes de Sociologia e Física, a Comissão de
Verificação informa em relatório circunstanciado complementar, às fls. 173 e 174:

(…)

O docente … encontra-se suprido em disciplina diferente da disciplina de
formação, segundo justificativa do Colégio e dados coletados no Setor de
GRH deste NRE por não haver docente habilitado na área específica na
região, supre-se o docente QPM de área afim para completar seu padrão
sem necessidade de abertura de demanda especial. Quanto a docente …
que está suprida com a disciplina de Física por não haver docente habilitado
na área específica na região, a mesma foi suprida pela proximidade de área
de formação e por cursar Física, já tendo concluído mais de 50% do curso.

O Termo de Responsabilidade  emitido pela  Chefia do NRE  de
Loanda, em 18/06/15, 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 (fl. 157).

1.6 Parecer Pedagógico DEJA/SEED 

O Departamento de Educação de Jovens e Adultos, pelo Parecer
nº 151/15–DEJA/SEED, de 18/08/15, encaminha a este Conselho o processo para a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens
e Adultos, presencial (fls. 163 e 164).

1.7  Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico nº  1690/15-CEF/SEED,  de  29/10/15,  é  favorável  à  renovação  do
reconhecimento  do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial (fls. 168 a 170).
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2.   Mérito

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

Embora no ofício nº 1669/15-SUED/SEED, de 11/11/15, à fl. 172,
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 Pedagógico nº
151/15–DEJA/SEED,  de 18/08/15,  que a oferta está acontecendo apenas de forma
coletiva.

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 relatório  circunstanciado  da Comissão de Verificação aponta
que a instituição de ensino apresenta recursos materiais, pedagógicos e tecnológicos
condizentes  com  a  proposta  pedagógica,  porém  no  momento  da  visita  os
laboratórios de Biologia, Física, Química e de Matemática, estavam desativados. Em
relação aos recursos humanos, os professores das disciplinas de Física e Sociologia
não possuem a respectiva habilitação.

Entretanto, de acordo com os Relatórios de Vistoria do Corpo de
Bombeiros  e  da  Vigilância  Sanitária,  conforme descrito  neste  Parecer, o  Colégio
deverá realizar adequações.  A instituição de ensino aderiu ao Programa Brigadas
Escolares – Defesa Civil na Escola.

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.

Em virtude da ausência da Licença Sanitária, em desacordo com
as Deliberações deste Conselho, a renovação do reconhecimento do Ensino Médio,
na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, será concedido por prazo
inferior a 05 (cinco) anos.
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Foram apensados ao  processo  o  relatório  circunstanciado
complementar da Comissão de Verificação com informações referentes ao quadro
docente, cópia do protocolado que solicita a liberação de recursos para adequações
na infraestrutura e a Vida Legal do Estabelecimento de Ensino - VLE (fls. 173 a 181).

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  Reynaldo Massi  –  Ensino Fundamental  e Médio,
município de Diamante do Norte, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, pelo
prazo de 03 (três) anos, a partir do início do ano de 2015 até o final do ano 2017, 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, com especial atenção ao Certificado de Conformidade e à
Licença Sanitária;

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  nas Deliberações nº  05/10 e  nº 03/13-
CEE/PR, principalmente em relação aos prazos estabelecidos, quando da solicitação
do  pedido  da renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na  modalidade
Educação de Jovens e Adultos, presencial;

c) reorganizar o uso do laboratório de Biologia, Física e Química,
garantindo o acesso aos alunos para as aulas práticas;

d)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Física e Sociologia.

Encaminhamos: 

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a  expedição  do  ato  da renovação  do reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial;
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b)  o  processo à instituição de ensino para constituir  acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

Paulo Afonso Schmidt
     Relator

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

                           Curitiba, 10 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente CEE
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