
PROCESSO N°  755/16                                              PROTOCOLO N° 14.005.210-8 

PARECER CEE/CEMEP  Nº  575/16                           APROVADO EM 16/08/16

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

INTERESSADO:  CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS
SESC -  ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CURITIBA

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

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1066/16    –
Sued/Seed, de   01/07/16,  encaminha a este Conselho  expediente protocolado no
NRE de Curitiba, em  21/03/16, de interesse do Centro de Educação Básica para
Jovens e Adultos SESC  – Ensino Fundamental e Médio, município de Curitiba, que
solicita a renovação do reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação
de Jovens e Adultos, presencial.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Centro de Educação Básica para  Jovens e Adultos SESC
– Ensino Fundamental e Médio, localizado na Rua José Loureiro, nº  578, Centro,
município  de  Curitiba,  é  mantido  pelo  Serviço  Social  do  Comércio  do  Paraná –
SESC Paraná.  Foi credenciado para a oferta da Educação Básica  pela Resolução
Secretarial nº 4804/13, de  24/10/13,  pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data
da publicação em DOE, de  28/10/13  até  28/10/18 (fls. 193 e 199).

O Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial, foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução  Secretarial  nº  64/08,  de
07/01/08,  com reconhecimento  automático  pela  mesma Resolução  Secretarial.  A
renovação do reconhecimento foi concedida pela Resolução Secretarial nº 492/14,
de  23/01/14,  com  base  no  Parecer  CEIF/CEMEP  nº  70/13,  04/12/13,
excepcionalmente, a partir do início do ano de  2009 até o final do ano de 2014 (fls.
195, 196 e 198).

1.2 Dados Gerais do Curso (fl. 224)

Cursos: Ensino Médio,  presencial, na modalidade Educação de
Jovens e Adultos
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Carga  horária: Ensino  Médio:   1740h  (mil,  setecentas  e
quarenta)  horas
Regime de matrícula: de forma coletiva, por períodos
Regime de funcionamento: de forma coletiva, de 2ª a 6ª feira, no
período noturno, presencial
Frequência:   organização  coletiva  com  o  mínimo  de  75%
(setenta e cinco por cento).

1.3 Organização Curricular

Os  conteúdos  curriculares  estão  organizados  por  períodos  e
disciplinas no Ensino Médio.

Matriz Curricular (fl. 200)
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1.4 Avaliação Interna (fls. 210 e 211)

A  instituição  de  ensino  justificou,  no  relatório  circunstanciado  da
Comissão de Verificação, as desistências e reprovações, a saber:

As  desistências  no  CEEBJA-SESC  Centro  têm  ocorrido  por  diversos
motivos abaixo discriminados:

• alunos com problemas financeiros, desempregados, sem condições de
continuar a estudar, pois não têm dinheiro para o transporte;

• alunos cujo horário de trabalho é mudado, assim preferem trabalhar a
estudar, porque precisam sustentar a família;

• alunos que não têm com quem deixar os filhos no período noturno;
• alunos mais jovens faltam muito, mesmo entrando em contato, eles não

retornam, ficando como desistentes;
• alunos  que  simplesmente  abandonam,  por  estarem  desanimados,

desmotivados;
• mudança de endereço, separação;
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• as desistências acontecem, na maioria das vezes, por alunos faltantes

nas aulas, nas avaliações, nas recuperações e outras atividades (...).

Para ajudar, auxiliar os alunos nos problemas financeiros e motivá-los,  o
CEBJA-SESC Paraná tem realizado ações como: ofertado Bolsa de Estudo
gratuitas para alunos de baixa renda,  oferta  lanche gratuito para que os
mesmos  não  gastem com alimentação,  além de  fornecer  declaração  de
estudos para obter desconto no vale transporte pela URBS, (fl. 209).

1.5 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
173/16,  do  07/04/16,  NRE  de  Curitiba,  composta  pelas  técnicas  pedagógicas:
Raquel Geske e Andrea Cristina Rissatto, licenciadas em Letras; e Josiane Cava
Guimarães, licenciada em Ciências,  procedeu a verificação e emitiu laudo técnico
favorável  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. 202 a 208):

A direção apresentou documento justificando que o atraso na entrega
da  documentação  para  o  processo  foi  devido  a  adequações  e
atualizações da Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar as quais
foram  necessárias para o andamento do processo. 

Entre  as  principais  melhorias e  adequações  conquistadas  recentemente
podemos citar:
• aquisição de armários para a sala dos professores;
• organização do Espaço Cinema e do Espaço Convivência;
• aquisição de carteiras novas para as salas de aula;
• lanche sem custo para os aluno;
• manutenção geral da instituição.

(...) 
A  instituição  foi  orientada  a  providenciar,  com  a  maior  brevidade
possível, a correção e reenvio dos Relatórios  Finais dos anos de 2012
e  2013,  que  foram  invalidados,  no  MARFIN,  pela  Coordenação  de
Documentação Escolar da SEED (...). A Secretaria informou que já está
regularizando as pendências.

Laboratório de Química, Física e Biologia:
Com área 31,86m², possui mesas, cadeiras (...).

Espaço para Educação Física:
A instituição possui uma quadra poliesportiva (663.14m²) e um Ginásio de
Esportes (742,22 m²).

Acessibilidade
A instituição  de  ensino  está  se  adaptando  às  condições  necessárias  de
acessibilidade. Possui placas em braile, banheiros adaptados, piso especial
e elevadores. As rampas estão em processo de licitação para adaptá-las.
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Laboratório  de  Informática  e  recursos  materiais  e  tecnológicos
(materiais e equipamentos) :

 A instituição não possui laboratório de informática no momento. A aquisição
está inclusa no orçamento e programa da Mantenedora.

Biblioteca e recursos materiais e tecnológicos:
A biblioteca possui uma área: 89,81 m², conta com mesas (....) O acervo é
atualizado, compras de livros são feitas anualmente.

(...)
Corpo de Bombeiros – O Colégio apresentou o Certificado de Vistoria do
Corpo  de  Bombeiros,  nº  310115000083580-13,  com data  de 28/07/2015,
com validade de 01 ano.
Na  última  Licença  Sanitária,  nº  01.831/2014,  com  vencimento  em
24/04/2015, não consta nenhuma ressalva. A instituição apresentou o nº de
protocolo 01-045074/2015, com o pedido de nova Licença junto à Secretaria
Municipal de Saúde (com grifos no original).

O Termo de Responsabilidade exarado pelo NRE de Curitiba, de
11/04/16, 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 (fls. 217).

1.6 Parecer Pedagógico Deja/Seed (fls. 330 e 331)

O  Departamento  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  pelo
Parecer nº 83/16 – Deja/Seed, de  13/06/16, encaminha ao CEE o processo para a
renovação do reconhecimento do referido curso.  

1.7 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 333 e 334)

A Coordenação da Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1348/16– 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,  do  Centro de
Educação Básica para  Jovens e Adultos SESC  – Ensino Fundamental e Médio,
município de Curitiba.

                                Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
possui  recursos  humanos  devidamente  habilitados,  recursos  materiais  e
pedagógicos. Entretanto, não dispõe de Laboratório de Informática e as rampas para
atendimento aos educandos com deficiência estão em processo de licitação.
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           Cabe observar que o prazo do Certificado de Vistoria do Corpo

de Bombeiros expirou em  28/07/16, com o processo em trâmite, e o prazo do laudo
da  Vigilância  Sanitária  venceu  em  24/04/15,  antes  da  data  do  protocolado  que
ocorreu em  21/03/16. Porém, a instituição de ensino já solicitou nova vistoria da
Vigilância Sanitária pelo protocolado nº  01-045074/2015.

            A direção justificou  o não atendimento ao prazo estabelecido
no artigo 48 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, expondo que o atraso no envio do
processo ocorreu em razão das adequações e atualizações da Proposta Pedagógica
e do Regimento Escolar. 

Com relação aos relatórios finais dos anos  2012 e 2013, o
NRE de Curitiba, em 02/08/16, apresentou a seguinte declaração (fl. 337):

Os relatórios Finais do ano de 2012 do Ensino Médio estão validados pela
CDE Coordenação de Documentação Escolar;
Os Relatórios Finais do ano de 2013 do Ensino Médio estão invalidados pela
CDE  Coordenação  de  Documentação  Escolar  e  retornaram  para  a
instituição para as devidas correções. 

     Ao  protocolado  foram  apensados  o  relatório  circunstanciado
complementar  da  Comissão  de  Verificação  sobre  o  corpo  docente  e  declaração
sobre os Relatórios Finais dos anos de 2012 e 2013 (fls.  338 e 337).

         Em virtude da ausência do Laboratório de Informática e do laudo
da  Vigilância  Sanitária,  a  renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial,  será concedida por prazo
inferior a cinco anos.

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 Centro de Educação Básica para  Jovens e Adultos SESC – Ensino
Fundamental  e  Médio,   município  de  Curitiba,  mantido  pelo  Serviço  Social  do
Comércio do Paraná – SESC Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir do início
do ano de 2015 até o final do ano de 2017, de acordo com a Deliberação 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 destaque para a renovação do laudo da Vigilância
Sanitária e do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 

b) providenciar, com urgência, o espaço físico para o Laboratório
de Informática;

c)  prover  as  condições  plenas  para  o  atendimento  aos
educandos com deficiência;
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d) tomar as providências necessárias para a regularização dos
documentos dos alunos, conforme consta no Mérito deste parecer. 

A instituição de ensino deverá atender ao contido na Deliberação
nº  03/13-CEE/PR  em  relação  às  normas  e  prazos  ao  solicitar  a  renovação  do
credenciamento para oferta da Educação Básica e 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.

     Sandra Teresinha da Silva
                                                             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, 16 de agosto de 2016.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Presidente da Cemep em exercício

Oscar Alves
Presidente CEE
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