
PROCESSO N° 933/16                                        PROTOCOLO Nº 13.882.019-0

PARECER CEE/CEIF/CEMEP Nº 12/16                   APROVADO EM 19/10/2016

CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

INTERESSADO: CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E
ADULTOS  -   CENAP -  ENSINO  FUNDAMENTAL,  MÉDIO  E
PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CASCAVEL

ASSUNTO: Pedido de credenciamento de polo, no município de Foz do Iguaçu, para
ofertar o Ensino Fundamental – Fase II e Ensino Médio, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos, a distância.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1328/16  -
Sued/Seed, de 17/08/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de  Cascavel,  em 10/12/15,  de  interesse  do  Centro  Integrado  de  Educação
Básica para Jovens e Adultos – CENAP – Ensino Fundamental, Médio e Profissional,
do município de Cascavel, que por seu representante legal solicita credenciamento de
polo, no município de Foz do Iguaçu, para ofertar o Ensino Fundamental – Fase II e
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, a distância.

1.1 Da Instituição de Ensino 

O Centro Integrado de Educação Básica para Jovens e Adultos –
CENAP – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, localizado na Rua Castro Alves,
nº 1297 – Centro, no município de Cascavel, é  mantido pelo Centro de Educação
Profissional S/S Ltda. Foi credenciado para a oferta da educação a distância pela
Resolução Secretarial nº 6187/14, de 24/11/14,  pelo prazo de 05 (cinco) anos, com
base no Parecer CEE/CEIF/CEMEP nº 14/14, de 05/11/14,  a partir  de 08/12/14 a
08/12/19, (fls. 20 e 48).
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O  Ensino  Fundamental  –  Fase  II  e  o  Ensino  Médio,  na
modalidade  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  a  distância,  foram  autorizados  a
funcionar pela Resolução Secretarial nº 6187/14, de 24/11/14, e foram reconhecidos
pela Resolução Secretarial nº 1618/16, de 14/04/16, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
com base no Parecer CEE/CEIF/CEMEP  nº 02/16, de 16/03/16, a partir de 08/02/16
a 08/02/21 (fls. 20 e 457).

                                1.2 Justificativa (fl. 14):

O Centro Integrado de Educação Básica para Jovens e Adultos -  CENAP –
Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissional  tem  como  meta  a  busca  pela
qualidade na preparação de profissionais de nível médio (...),  abrindo o seu
campo  de  atuação  para  a  formação  de  profissionais  jovens  e  adultos,
oportunizando a inserção no mundo do trabalho, garantindo a apropriação do
conhecimento para a sua formação integral.
Assegurando os procedimentos didáticos necessários para atender o Ensino a
Distância, a Escola está organizada para atender  os alunos  da Educação de
Jovens e Adultos – Ensino Fundamental  – Fase II   e do Ensino Médio  de
formas  variadas,  visando  a  orientação  para  os  estudos,  esclarecimento  de
dúvidas e o aprofundamento teórico-prático dos conteúdos essenciais a uma
faixa da população adulta que não frequentou a escola na idade adequada, por
razões diversas, criando condições para que o jovem e/ou adulto desenvolva-
se  integralmente  como  cidadão,  contribuindo para  a  superação  das
desigualdades sociais.
(...)
A proposta  de ensino a distância da instituição é uma modalidade que mescla
ensino  a  distância  com  interação  aluno-professor,  possibilitando  a
autoaprendizagem, com mediação de profissionais em regime presencial e a
distância.
(...)

                                 1.3 Do polo pretendido

O  polo  de  apoio  presencial  localiza-se  na  Rua  Barão  do  Rio
Branco,  nº 603, Centro, no município de Foz do Iguaçu.

1.4 Dados Gerais dos Cursos (fl. 358)

Cursos:  Ensino  Fundamental  –  Fase  II  e Ensino  Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, a distância.
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Regime de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 08:00
– 22h40 min e aos sábados das 8:00 às 12:00 (fl. 396).

Carga horária: 
Ensino Fundamental: 1600 (um mil e seiscentas) horas,  sendo
840 (oitocentas e quarenta) horas a distância e 760 (setecentas e
sessenta) horas presenciais;
Ensino  Médio:  1200  (mil  e  duzentas)  horas,  sendo  810
(oitocentas e dez) horas a distância e 390 (trezentas e noventa)
horas presenciais, conforme matrizes curriculares aprovadas.

Regime de matrícula:  pode ser efetuada em qualquer época do
semestre,  considerando  a  flexibilidade  da  frequência  e  o
calendário escolar.

Organização  curricular:  os  componentes  curriculares  são
organizados por disciplinas, sendo ofertadas por etapas.

Período mínimo de integralização:
 – Ensino Fundamental – Fase II -  24 (vinte e quatro) meses
 – Ensino Médio: 18 (dezoito) meses.

Idade mínima para a matrícula:  Ensino Fundamental – Fase II
e Ensino Médio – 18 anos completos.

Sistema de Avaliação:  para fins de conclusão de cada disciplina
do Ensino Fundamental – Fase II e Ensino Médio, a nota mínima
exigida é de 6,0 (seis, vírgula zero)  e frequência mínima de 75%
na disciplina para os momentos presenciais.

Número de vagas: 100 vagas.
                            

Relação tutor/aluno: 30 alunos por tutor .
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1.5 Matrizes Curriculares aprovadas 

    Ensino Fundamental (fl. 359)

MATRIZ CURRICULAR

Estabelecimento: CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E

ADULTOS- CENAP- ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL.

Município: Cascavel – Paraná

Curso: Ensino Fundamental – Fase II 

Forma: A DISTÂNCIA Ano de Implantação: 2015

Turnos: Diurno e Noturno Carga Horária: 1600 horas

DISCIPLINA CARGA
HORÁRIA

CH presencial CH distância

Língua Portuguesa 300 80 220

Matemática 300 80 220

Geografia 240 160 80

História 240 160 80

Ciências 240 160 80

LEM- Inglês/ Espanhol 160 80 80

Arte 80 20 60

Educação Física 40 20 20

TOTAL 1600 h 760 h 840h

LEM: *Espanhol – disciplina de oferta obrigatória e de matrícula facultativa para o aluno.
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         Ensino Médio (fl.  360)

MATRIZ CURRICULAR

Estabelecimento: CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS

E ADULTOS- CENAP- ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL.

Município: Cascavel – Paraná

Curso: Ensino Médio

Forma: A DISTÂNCIA Ano de Implantação: 2015

Turnos: Diurno e Noturno Carga Horária: 1200 horas

DISCIPLINA CARGA
HORÁRIA

CH presencial CH distância

Língua
Portuguesa 

180 60 120

Matemática 180 60 120
Geografia 110 30 80
História 110 30 80
Biologia 120 30 90
Química 80 30 50

Física 95 45 50
LEM-Inglês/*

Espanhol
80 30 50

Filosofia 60 20 40
Sociologia 60 20 40

Arte 60 20 40
Educação Física 65 15 50

Total 1200 horas 390horas 810 horas
LEM: *Espanhol – disciplina de oferta obrigatória e de matrícula facultativa para o aluno.
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1.6 Da Comissão de Verificação (fls. 367 a 393)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
076/16, de 31/05/16, do NRE de Foz do Iguaçu, composta por: Enaide Severo de
Araújo, bacharelado em Turismo e licenciada em Língua Inglesa; Dulce Ana Scremin,
licenciada  em Letras;  Fátima Ap.  Gimenes de Oliveira,  licenciada  em Pedagogia;
Edilson Carlos Balzzan, licenciado em Letras e mestrado em Educação (Dissertação
em EaD), e Paulo José Marin, licenciado em Educação Física e Especialização em
Mídias Integradas na Educação Modalidade EaD, procedeu a verificação e emitiu
laudo  técnico  ao  credenciamento  de  Polo,  no  município  de  Foz  do  Iguaçu,  para
ofertar o Ensino Fundamental – Fase II e Ensino Médio, na modalidade Educação de
Jovens e Adultos, a distância.

Do  Relatório  da  Comissão  de  Verificação  cabe  destacar  as
seguintes informações (fls. 368 a 405):

A Licença Sanitária nº 221345/2015 (POLO) possui validade de 15/12/2015 até
15/12/2016 (...).

O Serviço de Prevenção contra incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros do
Estado do Paraná vistoriou os Estabelecimentos, tanto POLO quanto à SEDE,
certificando que a execução das medidas de segurança  contra  incêndio  e
pânico está de acordo com as normas, emitindo o Certificado de Vistoria em
ambos  os  Estabelecimentos,  com  vigência  até  19/06/16  e  29/06/16,
respectivamente.

(...)
A instituição de ensino (POLO) possui  instalações físicas satisfatórias para o
desenvolvimento  da  proposta  pedagógica.(...)  Dispõe  de  condições  de
segurança, salubridade, higiene, acessibilidade (elevador) e rampas de acesso
para o atendimento das necessidades das atividades propostas. Observaram-
se os ambientes climatizados com ar condicionado e/ou ventilador. Possui Hall
de entrada com 06 (seis) cadeiras e 01(um) quadro de mural (...).

As salas de aula são adequadas, arejadas e bem iluminadas, equipadas,  com
carteiras estofadas, com acesso à internet, quadro e mural.
Quanto aos laboratórios, listamos: Laboratório de Estética (...). O Laboratório
de Enfermagem (...). No Laboratório de Radiologia há 01 (um) simulador de
Raio – X completo (...). Para o Laboratório de Podologia há pia para lavagem
das mãos (...). O Laboratório de Informática está equipado com 15 (quinze)
computadores  completos  com  acesso  à  internet  (...).  No  laboratório  de
Ciências, Química, Física e Biologia há: armários, microscópio, balança (...).
O espaço destinado à biblioteca está localizado em sala própria, ampla, muito
bem iluminada, arejada, equipada com 05(cinco) computadores com acesso à
internet (...)
O acervo bibliográfico encontra-se disposto em estantes, separado por curso
ofertado (...).
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verificamos que não há uma sala específica para a tutoria, o espaço para a
mesma é disponibilizado a partir de outros ambientes como o laboratório de
informática, as salas de aula e biblioteca.
A instituição  de  ensino  informou  ainda  que  não  há  auditório  ou  sala  para
palestra, entretanto está no projeto para construção do mesmo.
 

Parecer final

(...)

Quanto à infraestrutura física, constatou-se que atende aos requisitos básicos:
sala de coordenação, secretaria acadêmica, lab. Informática, lab. Pedagógico,
biblioteca,  sala  para  as  atividades  presenciais.  Ressalta-se  que  a  sala  de
tutores, sala para web conferência ou vídeo conferência ou outra tecnologia
não  estão  disponíveis  e  devem  ser  providenciadas  por  serem  ambientes
estruturantes do Polo de Apoio Presencial. Sobre o Auditório, ressalta-se que o
CENAP/Foz informou que sua construção está em processo. Com referência
aos equipamentos e mobiliários, observou-se que estão disponíveis em cada
ambiente na qualidade e quantidade coerente com os objetivos institucionais
(...). A  quantidade de computadores no lab. de informática e o link de internet
apresenta limitação e deverá ser ampliado proporcionalmente na medida em
que o número de cursos e alunos for ampliado.
Com  relação  à  biblioteca,  ressalta-se  a  necessidade  de  ampliação  e
complementação do acervo bibliográfico pertinente a EJA Ensino Fundamental
-  Fase  II  em especial   às  disciplinas   de Educação Física,  Ciências,  Arte,
Matemática,  portanto,  deverão  ser  providenciados,  com  relação  ao  acervo
bibliográfico da  EJA Ensino Médio,  verificou-se a presença do quantitativo
mínimo necessário.
Quanto  ao  quadro  funcional,  diagnosticou-se  a  presença  dos  recursos
humanos minimamente necessários para fornecerem  suporte administrativo  e
pedagógico  aos  alunos,  entretanto,  ressalta-se   a  necessidade  de  um
planejamento detalhado e consistente sobre a formação inicial e continuada
dos  profissionais  que  atuam  na  modalidade  EaD.  Ressalta-se  também  a
necessidade  de  esclarecimentos  e  detalhamento  sobre  a  equipe
multidisciplinar  (revisor,  pedagogo,  conteudista,  design  instrucional,  outros)
para atuar na produção de material didático de cada disciplina (apostilas) e na
configuração pedagógica do ambiente  virtual de aprendizagem. Ressalta-se
ainda  a  necessidade de  esclarecimentos  e  detalhamento  sobre  a  atuação,
função,  contratação,  cronograma  de  trabalho,  carga  horária  e  formação
acadêmica do tutor que atuará no Polo.
Em síntese, considera-se o Centro de Educação Profissional _ CENAP/FOZ,
localizado na rua Barão do Rio Branco 603, apto com pendências para Polo de
Apoio  Presencial  do  CENAP/Cascavel,  contudo  as  ressalvas  e
esclarecimentos  relacionados  neste  relatório  devem  ser  sanados,  sendo
necessário  que o Núcleo Regional  de Educação agende nova vistoria  para
averiguação das pendências apontadas.
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Do laudo técnico complementar do Especialista em Educação a

Distância, de 05/09/16, convém evidenciar:

(...) 

Minha análise se prendeu a cinco tópicos, os quais vou enumerá-los e
descrever minha análise sobre cada um;

1. Sala de tutoria: fomos levados ao ambiente onde funcionará a tutoria,
equipada com um computador sobre a mesa do professor,  projetor
multimídia instalado com quadro branco, sistema de som com duas
caixas, na sala possui carteiras universitárias estofadas e mural, ou
seja,  nos  foi  apresentado  o  local  devidamente  organizado  e  com
identificação junto à entrada da mesma.

2. Acervos  específicos  das  disciplinas  de  Arte,  Ciências,  Educação
Física e Matemática da Fase II: fomos direcionados à biblioteca da
instituição onde nos apresentaram os acervos  específicos  com as
seguintes  quantidades:  Arte  (10  obras  com  23  livros  no  total),
Ciências (08 obras com 38 livros), Educação Física (10 obras 01 livro
cada) e Matemática (11 obras e 27 livros no total), ou seja, o acervo
que  não  fora  apresentado  estava  à  disposição  na  biblioteca  da
instituição.

3. Com  relação  às  formas  de  capacitação  do  corpo  docente  foi
apresentado  um Plano  de  Capacitação  onde  estão  previstos  pelo
menos 03 (três) encontros no decorrer de cada ano, com previsão de
20  (vinte)  horas  para  cada  encontro,  onde  foram  apresentados
também os conteúdos já previstos para cada ação dessas.

4. No  ambiente  da  biblioteca  fomos  direcionados  ao  local  onde
possuem  05  (cinco)  computadores,  onde  acessamos  o  site:
www.ejacenap.br, onde, então, iniciamos a navegação pelo ambiente
virtual para conhecê-lo, clicamos no ícone informações e ali pudemos
verificar que para o Polo de Foz do Iguaçu aparecia com a seguinte
estruturação:
a)   Matriz Curricular;

b)   Matriz detalhada com cargas horárias (presencial e EaD)

c)   Quantidade de notas e registros para cada disciplina;

d)  Instruções gerais sobre o assunto como: sistema de tutoria de
apoio ao aluno, formas de avaliação, atividades e informações
sobre frequência;

               e)  Print de tela com orientações de como acessar o AVA;
  f)   horário de funcionamento do Polo;
  g)  Calendário de cada disciplina;
  h)  horários de plantões do tutor.

5.  Com relação a cursos EaD de duas professoras, foi apresentado o
Certificado de Treinamento em EaD num total de 20 horas cada.
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Nessa perspectiva dou por atendida as solicitações (...) do Conselho Estadual
de Educação (...) a respeito do pedido de credenciamento de Polo para oferta
do  Ensino  Fundamental  –  Fase  II  e  Médio,  na  modalidade  Educação  de
Jovens e Adultos, a distância.

1.7 Parecer CEF/Seed (fls. 452 a 454)

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 1677/16
-CEF/Seed, manifesta parecer favorável  ao credenciamento de polo, no município de
Foz do Iguaçu. 

1.8 Parecer Pedagógico – Deja/Seed (fls. 428 a 429)

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer Pedagógico nº
114/16  -  Deja/Seed,  encaminha o processo ao CEE/PR para credenciamento de
polo, no município de Foz do Iguaçu.

2. Mérito

O  processo  trata  do  pedido  de  credenciamento  de  polo,  no
município de Foz do Iguaçu, para ofertar o Ensino Fundamental – Fase II e o Ensino
Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  a  distância,  do  Centro
Integrado  de  Educação  Básica  para  Jovens  e  Adultos  –  CENAP  –  Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, município de Cascavel.

Da análise do processo e com base nas informações do primeiro
relatório circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de
ensino possui laboratórios de Estética, de Enfermagem, de Radiologia, de Podologia,
de  Ciências,  Química,  Física  e  Biologia,  de  Informática,  com  15  (quinze)
computadores, e biblioteca. Entretanto, foram levantadas algumas ressalvas quanto
ao  local  de  atendimento  aos  alunos  nos  momentos  presenciais;  bibliografia
insuficiente  das  disciplinas  de  Educação  Física,  Ciências,  Arte  e  Matemática;
ausência do Plano de Capacitação Docente para os profissionais que atuarão no polo
e questões pertinentes ao quadro docente.

    O  Especialista  em  Educação  a  Distância,  tendo  em  vista  as
pendências levantadas no polo de apoio presencial, solicitou ao Núcleo Regional de
Educação de Foz do Iguaçu nova vistoria. 

            Em 05/09/16, a Comissão de Verificação realizou nova vistoria  no
polo  de  apoio  presencial,  no  município  de  Foz  do  Iguaçu,  a  fim  de  verificar  o
cumprimento das ressalvas apontadas no relatório circunstanciado de 21/06/16. O
Especialista em EaD informou em seu Laudo Técnico que a instituição de ensino
providenciou sala para tutoria, disponibilizou a quantidade de acervo específico das 
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disciplinas de Arte, Ciências, Educação Física e Matemática da Fase II; apresentou o
Plano de Capacitação Docente.

Com  relação  aos  recursos  humanos  e  administrativos,  os
professores-tutores,  conforme relação  incorporada  ao  relatório  circunstanciado  da
Comissão  de  Verificação  (fls.  377  a  380),  possuem  habilitação  específica  e
comprovaram formação (cursos ou Especializações) em EaD. Sendo que foi indicada
a pessoa para o suporte técnico (fl. 402).   

Quanto  ao  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem,  na  primeira
verificação,  o Especialista  em EaD informou que oferece os principais  recursos a
serem utilizados pedagogicamente a favor do processo de ensino e aprendizagem,
com ênfase na interatividade entre o corpo docente e discente (fl. 401). Na segunda
verificação, foi relatado que na plataforma existem: Matriz Curricular, quantidade de
notas e registros para cada disciplina; instruções gerais sobre o sistema de tutora de
apoio ao aluno, formas de avaliação, atividades e informações sobre frequência; print
de tela com orientações de como acessar o AVA; horário de funcionamento do polo;
calendário de cada disciplina e horários de plantões do tutor.

A instituição de ensino encaminhou o Guia do Aluno articulado
com o polo, no município de Foz do Iguaçu, e o Plano de Desenvolvimento Escolar –
PDE ( fls. 192 a 193 e 466 a 482).

O laudo da Vigilância Sanitária é válido até 15/12/16 e o prazo do
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros expirou em 19/06/16, com o processo
em trâmite.                           

                             Ao processo foram apensados a Resolução Secretarial nº 1618//16,
o relatório circunstanciada complementar da Comissão de Verificação do NRE de Foz
do Iguaçu, o Laudo Técnico do Especialista em EaD e o Guia do Aluno (fls. 457 a
482).

II – VOTO DA RELATORA

Diante do exposto, somos favoráveis ao credenciamento de polo,
no município de Foz do Iguaçu, localizado  na Rua Barão do Rio Branco,  nº 603,
Centro, para ofertar o Ensino Fundamental - Fase II e o Ensino Médio, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos, a distância,  a partir da data de publicação do ato
autorizatório, até 08/12/19, quando encerrará o prazo de credenciamento da sede, do
Centro Integrado de  Educação Básica para Jovens e Adultos – CENAP – Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, situado na Rua Castro Alves, nº 1297 – Centro,
no município de Cascavel, mantido pelo Centro de Educação Profissional S/S Ltda.,
de acordo com as Deliberações nº 01/07, nº 05/10 e nº 03/13 -  CEE/PR.
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Caberá a instituição de ensino sede a guarda dos documentos
escolares  de  todos  os  alunos  matriculados,  em  conformidade  com  as  normas
vigentes,  mantendo-os  permanentemente  à  disposição  dos  órgãos  competentes,
conforme art. 40 da Deliberação nº 01/07-CEE/PR.

A mantenedora deverá garantir  a  infraestrutura adequada e as
condições  sanitárias  e  de  segurança  para  o  funcionamento  do  polo  e  o
desenvolvimento  das  atividades  escolares,  com  destaque  para  a  renovação  do
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

Encaminhamos cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da
Educação para providências.

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 da Educação Infantil  e do Ensino Fundamental e a Câmara do Ensino
Médio  e  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  aprovam  o  voto  da
Relatora, por unanimidade.

                      Curitiba, 19 de outubro de 2016.

Oscar Alves
Presidente do CEE
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