
PROCESSO Nº 1138/15                                PROTOCOLO Nº 13.763.937-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 144/16           APROVADO EM 17/03/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL  PROFESSORA LEONÍDIA PACHECO –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  MARIA HELENA

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

RELATOR: MARCELO OLTRAMARI

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1773/15   –
SUED/SEED, de 20/11/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Umuarama,  em  10/09/15,  de  interesse  do  Colégio  Estadual
Professora  Leonídia  Pacheco  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de
Maria Helena, 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   Professora  Leonídia  Pacheco –  Ensino
Fundamental e Médio, localizado na Rua da Glória, nº 583, Centro, município de
Maria  Helena, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado para
a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 5064/12, de 20/08/12,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de  10/09/12
a 10/09/17 (fl.  93).

A instituição de ensino obteve autorização para o funcionamento
do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, pela
Resolução Secretarial nº 1110/10, de 23/03/10, e o reconhecimento do  curso pela
Resolução Secretarial nº 5802/12, de   25/09/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
partir de 01/07/09 a 01/07/14 (fls. 95 e 103).

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:
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Justificamos para os devidos fins  que a solicitação tardia de Renovação de
Funcionamento  (sic)  do  Ensino  Médio,  presencial,  da  modalidade  de
Educação de Jovens e Adultos, se deu em virtude do atraso da concessão
do Certificado de Conformidade de Verificação Escolar, tendo em vista que
alguns  professores e funcionários não haviam concluído o curso referente
ao Programa de Brigada Escolar – Defesa Civil na Escola para fazer parte
dos  Brigadistas  deste  estabelecimento.  De  posse  do  Atestado  de
Conformidade  para  a  concessão  do  Certificado  de  Conformidade  de
Edificação Escolar, houve o período de greve e que durante e após esse
período  houve  a  tramitação  do  processo  entre  a  Escola  e  o  Núcleo  de
Educação  para  as  devidas  correções,  ocasionando  atraso  no  envio  do
processo (fl.  152).

1.2 Dados Gerais do Curso (fls. 96, 97 e 105)

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 
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.
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Matriz Curricular (fl. 154)
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1.4 Avaliação Interna (fl. 155)

1.5 Comissão de Verificação (fls. 92 e 123 a  135)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
308/15,  do  NRE  de  Umuarama,  composta  pelas  técnicas  pedagógicas:
Neide Boffete Coiado – licenciada em História, Janete Mendes da Silva Silvestre -
licenciada em Letras e  Maria Cecília Magrinelli Marques – licenciada em Geografia,
procedeu a verificação e emitiu laudo técnico para a renovação do reconhecimento
do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

 
Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é

importante evidenciar (fls. 128 a  131):

(...)
Bloco 2 – que é composto por duas salas, sendo uma sala para a biblioteca
com 76.90m2 e uma sala para o laboratório de informática com 74,86 m2  .
(...)

 A  acessibilidade do  Colégio  Estadual  Professora  Leonídia  Pacheco  –
Ensino  Fundamental  e  Médio  não  apresenta  grandes  obstáculos  à
locomoção das pessoas em acessibilidade a todas as áreas do Colégio. A
escola possui várias rampas, sendo de acesso o saguão, ao pavilhão da
sala de informática e salas de aula do bloco 3 (...). Banheiro adaptado 01
masculino e 01 feminino, com barra, porta alargada. (...)

A instituição  possuía no acervo bibliográfico, até o ano de 2014, um total de
2086 de literatura, 421 técnicos e 180 didáticos. Há coleções diversas de
livros de literatura que ficam disponibilizados na biblioteca e em sala de aula.
(...) Os recursos tecnológicos disponíveis no laboratório de informática são:
31 computadores com internet (...)
(...)
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A Coordenação do Programa Brigadas Escolares-Defesa Civil  na escola,
com base nas informações constantes no Atestado de Conformidade nº 111,
de 25/05/15, do Colégio Estadual Professor Leonídia Pacheco, certifica que
a  referida  instituição  está  em  conformidade  com  o  Decreto  4.837  de
04/06/12. A Licença Sanitária nº 001/2015 tem vigência até 31/12/2015.

Consta, à fl.  136, o Termo de Responsabilidade exarado pelo
NRE de Umuarama, de  19/10/15, que ratifica as informações contidas no relatório
circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  comprometendo-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 (fls.138 e 139)

O  Departamento  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  pelo
Parecer nº 222/15 – DEJA/SEED, de 04/11/15, encaminha ao CEE o processo para
a renovação do reconhecimento do referido curso.

1.7 Parecer Técnico CEF/SEED (fls. 148 e 149)

A Coordenação da Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1836/15– CEF/SEED,  manifestou-se favorável à renovação do reconhecimento do
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, Colégio Estadual
Professora  Leonídia  Pacheco  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de
Maria Helena.                            
                             
                       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 nº
222/15 - DEJA/SEED, de 04/11/15, que a oferta está acontecendo apenas na forma
coletiva (fls. 138 e 139). 

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

Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores
comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção da
professora que atua na disciplina de    Filosofia – licenciada em História, e o docente
de Física – licenciado em Matemática,  estando em desacordo com   o inciso III,
artigo 47 da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.
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Tendo em vista à ausência de informação sobre o laboratório de
Química, Física e Biologia no relatório circunstanciado da Comissão de Verificação,
este Conselho solicitou ao NRE de Umuarama manifestação sobre o assunto, que
encaminhou justificativa da direção, a saber:

Informamos  pela  presente  que  por  mais  de  uma  vez  a  direção  desta
instituição  de  ensino  solicitou  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  a
construção  de  sala  para  o  laboratório  de  Ciências,  Física,  Química  e
Biologia, porém, não fomos atendidos.
Já  em  2005,  através  do  protocolado  nº  8580995-4,  a  construção  foi
solicitada.  Como conclusão  do  pedido  o  despacho da  SEED informou:  '
Solicitação atendida na relação de obras necessárias', mas não autorizou a
construção.
Tivemos depois o protocolado devolvido para arquivo na escola. No decorrer
deste tempo, por inúmeras vezes, o pedido foi reforçado. Em 2009 foi feita
nova solicitação através do protocolado nº 10079921-9, que tramita até o dia
de hoje (...).
Como não possuímos a sala, os professores das disciplinas que necessitam
do laboratório fazem algumas experiências em sala de aula, porém, estas
se  limitam àquelas  que  são  possíveis  e  que  não  coloquem em risco  a
integridade física dos alunos( fl.156).

Cabe observar que o laudo da Vigilância Sanitária expirou em
31/12/15, com o processo em trâmite, e que o Colégio aderiu ao Programa Brigadas
Escolares – Defesa Civil na Escola e obteve o  Atestado de Conformidade nº 111, de
25/05/15.  

  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.

   A direção  do  Colégio  justificou  o  atraso  na  solicitação  do
pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio, expondo que o mesmo
ocorreu pelo atraso na obtenção do Atestado de Conformidade.

                 Portanto, em virtude da ausência do espaço físico para o
laboratório de Química, Física e Biologia e da falta de professores habilitados para
as disciplinas  de Sociologia e Física,  em desacordo com as Deliberações deste
CEE, a renovação do curso será concedida por prazo inferior a 05 (cinco) anos.

  
   Foram apensados ao processo,  em 16/02/16 os seguintes

documentos:  justificativas  quanto  ao  atraso  para  a  solicitação  da  renovação  de
reconhecimento, sobre o laboratório de laboratório de Química, Física e Biologia(fls.
152 a 155).
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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  Professora Leonídia Pacheco– Ensino Fundamental
e Médio, município de  Maria Helena, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
pelo prazo de 03 (três) anos, a partir de 01/07/14  até 01/07/17,  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  com  relação  à  obtenção  do  laudo  da
Vigilância Sanitária atualizado e do  Certificado de Conformidade  às exigências de
prevenção de incêndio e emergências, bem como sanar, com urgência,  a questão
do espaço físico para o laboratório de Química, Física e Biologia;

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

c)   atender ao contido na Deliberação nº 03/13-CEE/PR, com
especial atenção aos prazos estabelecidos, quando solicitar o pedido de renovação
do reconhecimento do Ensino Médio. 

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.

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

                           Curitiba, 17 de março de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente CEE
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