
PROCESSO N° 1011/15                                           PROTOCOLO N°13.329.570-4    

PARECER CEE/CEMEP  Nº 432/16                         APROVADO EM 15/06/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  MACHADO  DE  ASSIS  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: NOVA AURORA

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 1581/15  –
SUED/SEED, de 29/10/15,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE  de  Assis  Chateaubriand,  em  05/09/14,  de  interesse  do  Colégio  Estadual
Machado de Assis – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, município de Nova
Aurora,  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  Machado de Assis – Ensino Fundamental,
Médio e Profissional, localizado na Rua Brasil, nº 318 , município de Nova Aurora, é
mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Foi  credenciado  para  a  oferta  da
Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 5879/13, de  18/12/13,  pelo prazo
de  05  (cinco)  anos,  a  partir  da  data  da publicação  em DOE,  de  08/01/14  até
08/01/19, CEE/PR (fls.  131 e 172).

 O Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial,  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução  Secretarial  nº  848/10,  de
05/03/10,  e  obteve  o  reconhecimento  do  curso  pela  Resolução  Secretarial  nº
6020/12, de 03/10/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de  01/07/09 a 01/07/14 (fls.
133 a 143 e 229).
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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. 239)
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1.4 Avaliação Interna (fl. 209)

1.5 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
028/14,  de  08/09/14,  do  NRE de  Assis  Chateaubriand,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos:   Marivalda  Borges  Tozati,  licenciada  em  Pedagogia;  Tania  Mara
Rodrigues, licenciada em Letras; Laércio Pereira de Andrade, licenciado em Estudos
Sociais  e  Elizabeth  Hihumi  Inagaki  Abico,  licenciada  em  Letras,
procedeu a verificação e emitiu laudo técnico para a renovação do reconhecimento
do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial (fls. 156
a 165).

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 159  a   163):

 (...)
 No bloco IX está localizada a quadra poliesportiva coberta, com 860,37m² 
 (...).

A Instituição de Ensino funciona em dualidade Administrativa com a Escola
Municipal Fernando Esser – Ensino Fundamental (...)
Quanto à acessibilidade, verificou-se que toda construção do Colégio está
localizada num terreno de pouco declive, facilitando o acesso das pessoas
com necessidades especiais. Em determinados pontos havia a  necessidade
de providenciar rampas de acesso. Há no Bloco I um banheiro adaptado
para  pessoas  com  necessidades  especiais.  O  Laboratório  de  Ciências
(Física, Química, e Biologia) conta com espaço de 53m2 , o espaço é próprio,
o ambiente adequado, possui equipamentos e materiais básicos necessários
para o desenvolvimento das aulas práticas.(...) No Colégio há dois espaços (
salas) destinados para o funcionamento do laboratório de informática. Em
um  dos  espaço,  com  46.50m2,  localizado  no  bloco  I,   funcionam  02
laboratórios:  um com 09  computadores,  de  cor  preta  e  o  outro  com 16
computadores,  de  cor  amarela,  ambos  provenientes  do  PRIONFO    e
também  está   funcionando  uma  ilha  e  meia  com  16  computadores,  do
Paraná Digital. (...).
A biblioteca da escola funciona num espaço próprio, com 92,72m2   (...). O
acervo   existente  atende a todas as disciplinas e modalidades,  possui  o
mínimo necessário e está informatizado. 
(...)  
O  Colégio  está  inserido  no  Programa  Brigada  Escolar/Defesa  Civil  na
Escola,  possui  equipe  de  Brigada  constituída  por  05  (cinco)  membros,
aprovada pelo Conselho Escolar e registrada em Ata.
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A  Comissão  de  Verificação  encaminhou  relatório
circunstanciado complementar, com destaque para (fl. 225 a 227):

1- Justificativa em atendimento ao art.  48 da Deliberação nº 03/13 –
CEE/PR (..)

Justificamos que a solicitação para renovação do reconhecimento do curso
na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos/EJA  –  Ensino  Médio,
presencial, (...) está fora do prazo estabelecido (...) por diversos motivos,
principalmente  a  indisponibilidade  de  número  adequado  de  Agente
Educacional II, que se encontra em defasagem desde o ano de 2014. Este é
um problema gravíssimo, pois gera acúmulo de trabalho e, infelizmente, os
funcionários administrativos e pedagógicos que atuam nesta instituição de
ensino  não  têm tempo  hábil  para  cumprir  os  prazos  estabelecidos  para
cumprimento de várias demandas de trabalho.

(...)  Informamos  que  não  houve  interesse  por  parte  dos  alunos  em
frequentar a disciplina de LEM – Espanhola.
(...)
4- Laudo da Vigilância Sanitária

A direção da instituição de ensino apresentou o laudo da Vigilância Sanitária
nº 31/15, datado em 17/07/2015, com validade até 17/07/16 (...), (com grifos
no original).

O  Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo  NRE  de  Assis
Chateaubriand,  de  03/10/14,  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. 167).

1.6 Parecer Pedagógico Deja/Seed 

O  Departamento  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  pelo
Parecer nº 208/15 – DEJA/SEED, encaminha ao CEE o processo para a renovação
do reconhecimento do referido curso (fls. 212 a 213).

1.7 Parecer Técnico CEF/Seed

A Coordenação da Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1682/15– CEF/SEED,  manifestou-se favorável à renovação do reconhecimento do
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial (fls. 215 a
216).

2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  presencial,  do  Colégio
Estadual Machado de Assis  – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, município
de  Nova Aurora.   
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Cabe observar que o processo foi convertido em diligência, em
16/11/15, para a instituição de ensino apresentar justificativa quanto ao atraso para
o pedido da renovação do curso  e  matriz  curricular,  bem como a  Comissão de
Verificação encaminhar relatório circunstanciado complementar sobre os recursos
humanos e laudo da Vigilância Sanitária. O protocolado retornou a este CEE em
11/05/16, com atendimento ao solicitado.     

                  
                       Os Pareceres de autorização e  reconhecimento  do curso  em
pauta apresentam a organização da oferta nas formas individual e coletiva (fls. 146 e
230), no entanto,  o Departamento de Educação de Jovens e Adultos informa no
Parecer nº 208/15 Deja/Seed, de 15/10/15, que a oferta  acontece apenas na forma
coletiva (fl. 212). 

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta recursos humanos  devidamente  habilitados,  materiais  e  pedagógicos.
Entretanto, não possui rampas  de acesso para atendimento aos educandos com
deficiência,  estando em desacordo com   o inciso III,  artigo 47 da Deliberação nº
03/13 – CEE/PR.    

          O Colégio aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil
na Escola, mas aguarda o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros.
Apresentou  o laudo da Vigilância Sanitária válido até 17/07/16 (fl. 227).
  

 A direção da instituição de ensino  justificou  o não atendimento
ao prazo estabelecido no artigo 48 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, expondo que o
mesmo ocorreu devido à falta de Agentes Educacionais II.

A Matriz Curricular do Ensino Médio, na modalidade Educação
de Jovens e Adultos, presencial, foi apensada ao processo (fl. 239).

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 Machado de Assis – Ensino Fundamental, Médio e
Profissional, município de Nova Aurora, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 01/07/14     até   01/07/19,  de acordo com
as Deliberações nº 05/10 e nº 03/10-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, princialmente  com relação à obtenção do Certificado de
Conformidade do Corpo de Bombeiros; 

b)  providenciar  rampas  de  acesso  para  atendimento  aos
educandos com deficiência.
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A instituição de ensino deverá atender ao contido na Deliberação
nº 03/13-CEE/PR, com especial atenção aos prazos estabelecidos, quando solicitar
a  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, 15 de junho de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente CEE

MS                                                                                                                                                     6       


	I - RELATÓRIO
	II - VOTO DA RELATORA


