
PROCESSO Nº 544/16            PROTOCOLO Nº 14.050.080-1

PARECER CEE/CEMEP Nº 440/16                   APROVADO EM 15/06/16

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

INTERESSADA:  SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  EDUCAÇÃO/
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de alteração do Parecer CEE/CEMEP nº 326/15, de 30/07/15,
que concedeu adequação das matrizes curriculares do Ensino Médio,
na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, ofertadas
nas instituições de ensino da rede pública estadual, quanto à carga
horária das disciplinas de Línguas Guarani/Kaingang e Portuguesa.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação  (Seed)  encaminha
expediente,  protocolado  em  20/04/16, da  Superintendente  da  Educação que
solicita alteração do Parecer CEE/CEMEP nº 326/15, de 30/07/15, que concedeu
adequação das matrizes curriculares do Ensino Médio, na modalidade Educação
de Jovens e Adultos,  presencial,  ofertadas nas instituições de ensino da rede
pública estadual, justificando:

A reconsideração (sic) se faz necessária tendo em vista equívoco nas
matrizes curriculares do curso de Educação Indígena, na modalidade
EJA – Ensino Médio.
A distribuição das horas destinadas à oferta das disciplinas de Língua
Portuguesa e Língua Indígena, nessas matrizes, não estão adequadas
ao Parecer nº 13/12 CNE/CEB, de 10 de maio de 2012, pois ferem a
determinação de paridade de oferta  das Línguas Guarani/Kaingang e
Portuguesa, como disposto na Instrução nº 006/2012-SEED, de 01 de
março de 2012:
'A oferta da Língua Guarani e Língua Kaingang, do 6º ano ao 9º ano do
Ensino Fundamental e Ensino Médio, deverá ser realizada em paridade
com a oferta da Língua Portuguesa prevista na Base Nacional Comum
da Matriz Curricular de cada instituição devidamente aprovada, conforme
legislação vigente.'
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2. Mérito

Trata-se do pedido de alteração do Parecer CEE/CEMEP nº
326/15,  de  30/07/15,  que  concedeu  adequação  das  matrizes  curriculares  do
Ensino  Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  presencial,
ofertadas nas instituições de ensino da rede pública estadual.

 Salienta-se  que  a  solicitação  inicial  aprovada  pelo  citado
Parecer  pautava  somente  na  adequação  da  nomenclatura  da  disciplina  de
Língua  Portuguesa  e  Literatura  para Língua  Portuguesa.  Entretanto,  a  nova
solicitação de alteração é relativa à  paridade de carga horária para a oferta das
disciplinas de Línguas Guarani/Kaingang e Portuguesa, tendo em vista o disposto
na Instrução nº 006/2012-SEED, de 01 de março de 2012 (fl. 03).

 Alteração proposta na Matriz Curricular:
                          

  De: 
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Para:

Este  Conselho  solicitou  ao  Departamento  de Educação  de
Jovens e Adultos manifestação sobre a divergência da carga horária apresentada
e a carga horária real da Matriz Curricular: 1202/1308. O referido Departamento
encaminhou a seguinte justificativa:

 A Matriz Curricular do Curso de Educação Indígena na modalidade EJA
– Ensino Médio apresentada (...) está sendo praticada nas escolas da
Rede  Estadual  desde  a  implantação  da  oferta  do  Ensino  Médio  na
modalidade EJA nas Escolas Indígenas.
Entendemos que a matriz em questão deverá ser mantida para o ano de
2016,  uma  vez  que  atende  à  carga  horária  mínima  de  1200  (mil  e
duzentas) horas exigidas para a duração dos cursos de Ensino Médio e
por já estar sendo praticada pelas três instituições de ensino que ofertam
essa etapa de ensino na educação indígena da Rede Estadual.
A correção da soma do total de horas de 1200/1306 para  1202/1308
será orientada pela SEED para o o ano de 2017 (fl.08). 
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II – VOTO DA RELATORA

Diante do exposto, somos favoráveis à alteração do Parecer
CEE/CEMEP nº  326/15,  de  30/07/15,  que  concedeu adequação das matrizes
curriculares do Ensino Médio,  na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial, ofertadas nas instituições de ensino da rede pública estadual, quanto
à  carga  horária  das  disciplinas  de  Línguas  Guarani/Kaingang  e  Portuguesa,
ficando inalterados os demais termos do referido Parecer.

Este Parecer deverá acompanhar o Parecer CEE/CEMEP nº
326/15, de 30/07/15.

     Encaminhe-se  o  protocolado  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para providências.

 É o Parecer.

                     Maria das Graças Figueiredo Saad
                       Relatora

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

                              Curitiba, 15 de junho de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE

MS          

 4


	PROCESSO Nº 544/16 PROTOCOLO Nº 14.050.080-1
	PROCESSO Nº 544/16

