
PROCESSO Nº 892/16                                           PROTOCOLO Nº 13.900.987-8

PARECER CEE/CEMEP Nº 623/16                        APROVADO EM 14/09/16

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

INTERESSADO:  CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  BÁSICA  PARA  JOVENS  E
ADULTOS  CONTINENTAL – ENSINO MÉDIO

MUNICÍPIO: LONDRINA

ASSUNTO: Pedido de credenciamento da instituição de ensino para a oferta da
educação a distância e autorização para o funcionamento do Ensino
Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, a distância.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1234/16  -
Sued/Seed, de  05/08/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de Londrina, em  23/12/15, de interesse do  Centro de Educação Básica
para Jovens e Adultos Continental – Ensino Médio, do município de Londrina, que
solicita  credenciamento da instituição de ensino  para a  oferta  da  educação a
distância e autorização para o funcionamento do Ensino Médio, na modalidade da
Educação de Jovens e Adultos, a distância.

1.1 Da Instituição de Ensino 

O  Centro  de  Educação  Básica  para  Jovens  e  Adultos
Continental – Ensino Médio, localizado na Rua João XXIII, nº 591, Bairro Jardim
Judit, município de  Londrina, é mantido pelo Centro de Educação de Jovens e
Adultos Continental – Ensino Médio – Ltda. Site: www.continentalcursos.com.br

1.2  Justificativa  da  instituição  para  ofertar  o  Ensino
Ensino Médio,  a distância (fl. 347)

O Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos Continental  tem
como finalidade  efetivar  o  processo  de  apropriação  do  conhecimento,
respeitando os dispositivos constitucionais Federal e Estadual, a Lei de
Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  –  LDB  nº  9.394/96  e  as
Diretrizes Curriculares Nacionais e Parecer CEB nº 11/2000, mediante a
oferta  de  escolarização  de  jovens,  adultos  e  idosos  que  buscam  dar
continuidade  a  seus  estudos  no  Ensino  Médio,  proporcionando-lhes
oportunidades  apropriadas,  considerando  suas  características,
interesses,  condições de vida e de trabalho,  mediante ações didáticas
pedagógicas adequadas, que priorizem o processo ensino-aprendizagem.
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O trabalho pedagógico a ser desenvolvido na EJA deve contemplar três
eixos – cultura, trabalho e tempo. Tem o compromisso com a formação
humana e com o acesso à cultura geral,  de modo que os educandos
venham a participar política e produtivamente das relações sociais, com
comportamento  ético  e  compromisso  político,  por  meio  do
desenvolvimento da autonomia intelectual e moral.
(...)
Nesse contexto, esta instituição justifica a implantação do referido curso
e compromete-se em possibilitar a escolaridade adequada ao alunado
interessado,  utilizando  as  mais  diversas  modalidades  tecnológicas  de
educação a distância, numa perspectiva integrada de estudos de forma
presencial e a distância.

                                 1.3 Experiência anterior em Educação

                            A instituição de ensino não apresenta experiência anterior em
educação. 

1.4 Dados Gerais do Curso

Curso: Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e
adultos, a distância.

Regime de funcionamento:  de segunda-feira a sexta-feira,
das 9h30min às 22h30min. As aulas presenciais acontecerão
uma vez por semana das 18h30min às 22h10 min (fl. 128).

Carga horária:   1200/1306 horas, sendo 954/1038 horas a
distância  e  292/318  horas  presenciais,  conforme  Matriz
Curricular apresentada (fl. 413).

Regime  de  matrícula:   os  alunos  poderão  cursar  até  04
disciplinas por semestre  (fl. 129).

Organização curricular:   os componentes curriculares são
organizados por disciplinas (fl. 273):

Período mínimo de integralização:  duração mínima de 18
(dezoito) meses (fls. 129).

Idade mínima para a matrícula:  18 anos completos (fl. 145).

Sistema  de  Avaliação:  para  fins  de  certificação,  a  nota
mínima exigida é de 6,0 (seis vírgula zero) em cada disciplina
da  matriz  curricular  e  frequência  mínima  de  75%  nos
momentos presenciais (fls. 149 e 150).
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Número de vagas: 300 vagas (fl. 392).
                           
Relação tutor/aluno: 35 alunos por tutor (fl. 128 )

1.5 Matriz Curricular (fl. 413)
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                              1.6 Sistema de orientação pedagógica 

Sobre  o  atendimento  aos  alunos,  a  instituição  de  ensino
informa (fls.129 a 131):

a) Momentos presenciais

Os momentos presenciais serão realizados semanalmente, no período
da noite, das 18h30 às 22h05, contemplando 4h/a (sic) , cada encontro,
com 20 minutos para intervalo. Exigir-se-á frequência mínima de 75%
nos  momentos  presenciais.  Estes  serão  constituídos   por  aulas
expositivas,  laboratório   de  Ciências/Biologia,  Química  e  Física,  bem
como oficinas de texto, grupos de trabalho, entre outros.
Os alunos poderão cursar até 04 (quatro) disciplinas por semestre.
A recepção dos alunos sempre é organizada no Centro de Educação
Básica  para  Jovens  e  Adultos  pelo  tutor  que  integra  os
conceitos/conteúdos didáticos, utilizando multimeios (...).

Os alunos  frequentam os  encontros  presencias  de  forma regular,  de
acordo com o calendário e o cronograma do curso. Têm a oportunidade
de estudar em grupo e construir coletivamente o conhecimento, sob a
mediação e o acompanhamento de um orientador de aprendizagem.
(...)
Os momentos  presenciais  estão estruturados de  tal  forma que  serão
realizadas atividades de maneira individual e em grupos de trabalho.
Antes  do  término  da  carga  horária  presencial  cada  disciplina,  será
realizada  um prova  presencial,  de  caráter  obrigatório,  conforme  data
estabelecida no cronograma disponível na plataforma AVA.
A prova presencial contará com o acompanhamento do professor tutor
que ficará responsável pela lisura do processo avaliativo.

b) Momentos a distância (fls. 131 a 132)

Os  momentos  EaD  são  constituídos  por  atividades  supervisionadas
programadas pelo professor tutor da disciplina e propostas aos alunos
no  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  Continental  com  prazo  para
apresentação  da  solução.  O  aluno  que  postar  as  atividades
programadas, no prazo estabelecido, terá a sua atividade devidamente
corrigida pelo Professor-tutor, via plataforma. 
(...)

O Moodle é o ambiente virtual de aprendizagem que possui ferramentas
de interação, cooperação, avaliação e comunicação.

O AVA propicia acesso a informações  em diferentes fontes e meios;
promove  a  interação  entre  os  sujeitos,  de  forma  a  criar  espaços
dialógicos que busquem o desenvolvimento da colaboração/cooperação;
possibilita um processo de mediação pedagógica que vocador/instigador
de  forma  a  possibilitar  ao  sujeito  estabelecer  relações  entre  o
conhecimento construído e as novas informações, criando suas redes de
significação para as redes do conhecimento.
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(...)
Os alunos frequentarão o CEBJA Continental equipado e estes mesmos
alunos  deverão  acessar  o  sistema  (AVA)  e  receberão  o  apoio  e
mediação do professor tutor ao longo do período da disciplina.

1.7 Sistema de avaliação da aprendizagem  
                    

A  instituição  de  ensino  informa  o  que  segue  sobre  a
avaliação da aprendizagem (fl. 373):

a) as avaliações utilizarão técnicas e instrumentos diversificados, sempre
com a finalidade educativa;
b) para fins de promoção ou certificação, serão registradas 02 (duas) a
06 (seis)  notas por  disciplina,  as quais  corresponderão às avaliações
presenciais  e  a  distância,  realizadas  no  Ambiente  Virtual  de
Aprendizagem (AVA). Estas corresponderão à carga horária que o aluno
cursará:
– a aluno que cursar 100% da carga horária total da disciplina deverá

ter 06(seis) notas/Avaliações;
– o aluno que cursar 50% da carga horária total da disciplina deverá

ter 04 (quatro) notas/avaliações;
– o aluno que cursar 25% da carga horária toral da disciplina deverá

ter 02 (duas) notas/avaliações.

c) a avaliação será realizada no processo de ensino  e aprendizagem,
sendo os resultados expressos em uma escala de 0 (zero) a 10,0 (dez
vírgula zero). (...)

1.8 Publicação e distribuição do material didático ( fl. 364)

O NRE de Londrina apresentou a análise do material didático
físico:

O material  didático da FTD – apresentado pelo  Centro  de Educação
Básica para Jovens e Adultos Continental – Ensino Médio apresenta o
conteúdo teórico, conteúdos estruturantes, conteúdos básicos, de acordo
com  as  Diretrizes  Curriculares  do  Estado  do  Paraná.  O  material  é
apresentado por fascículos de cada disciplina que contempla a Matriz
Curricular  do  Ensino  Médio  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos.  Os
fascículos apresentam os conteúdos divididos por grau de complexidade
e  por  anos,  assim,  o  pedagógico  é  preservado  para  o  melhor
acompanhamento  dos  estudantes  no  entendimento  dos  conceitos,
sempre  contemplando  o  conhecimento  prévio  que  o  estudante
apresenta. Os conteúdos caminham de maneira intradisciplinar.
(...)
O parecer da análise do material  didático FTD – é favorável para ser
utilizado pela instituição de ensino – Centro de Educação Básica para
Jovens e Adultos Continental – Ensino Médio.

MS          

 5



PROCESSO Nº 892/16

Sobre a disciplina de Educação Física, a direção apresentou
justificativa, a saber (fl. 366):

A instituição não está encaminhando para a análise o material referente
à disciplina de Educação Física, tendo em vista que a Editora FTD, não
possui material desta disciplina.
Salientamos  que  foram  pesquisadas  várias  editoras,  mas  nenhuma
possui um material da referida disciplina que venha ao encontro com a
Proposta da Educação de Jovens e Adultos  - EaD, por esse motivo,
optou-se pela alternativa da professora-tutora organizar o material para o
desenvolver as aulas, tanto nos momentos presenciais quanto para os
momentos que serão realizados no Ambiente Virtual da Aprendizagem.

                                 A instituição de ensino apresentou o Guia do Aluno às folhas
394 a 404.

1.9 Da Comissão de Verificação (fls. 316 a 337)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo
nº  78/16,  de  01/04/16,  do  NRE  de  Londrina,  composta  por:  Neuza  Maria
Mezzadre Machado, licenciada em Pedagogia; Sérgio Koiti  Yuzawa, licenciado
em  Ciências  Biológicas;  Geísla  Flaida  de  Mello,  licenciada  em  História  com
Especialização em Educação a Distância e Ana Cristina Perusso, licenciada em
Letras,  emitiu parecer favorável ao  credenciamento da instituição de ensino e a
autorização para o funcionamento do Ensino Médio, na modalidade Educação de
Jovens e Adultos, a distância.

Do Relatório da Comissão de Verificação cabe destacar as
seguintes informações (fls. 319 a  324):

O prédio, as pinturas externas e internas, pisos,  teto, apresenta bom
estado de conservação.
As  condições  de  higiene,  salubridade,  saneamento  e  iluminação  do
prédio estão adequados para o atendimento dos alunos matriculados.

– Direção/Coordenação/Secretaria
– Sala compartilhada, medindo aproximadamente 20,80m², contendo

03 mesas (...).

A instituição possui duas salas de aula sendo:
Sala 01, medindo 50,40m², contendo 40 carteiras universitárias (...).

 Sala  02,  medindo 41,60 m²,  contendo 40 carteiras universitárias
(...).

– Biblioteca
A sala destinada a biblioteca mede 16,80m², (...). O acervo está atualizado
para o curso proposto.
_ laboratórios
Laboratório  de  Informática  –  sala  medindo  12  m²,  contendo  15
computadores (...)
Laboratório de Física, Química e Biologia – sala medindo 16m² (...).
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Acessibilidade
Possui  estrutura  de  acessibilidade  com  rampas  de  acesso,  banheiro
adaptado, portas largas, permitindo boa mobilidade aos usuários.

Corpo  de  Bombeiros/  Licença  Sanitária/  Alvará  de  Licença  da
Prefeitura

A instituição apresentou:

Alvará de licença nº 121.571.2014, expedido pela Prefeitura Municipal de
Londrina no dia 04/12/2014;
CVE  –  Certificado  de  Vistoria  em  estabelecimento  de  ensino  nº
3.1.01.16.0000756952 – 83, expedido em 29/01/2016, com validade até
29/01/2017;
Licença  Sanitária  nº  0739/2016,  com  validade  de  26/04/2016  a
26/04/2017.

Recursos Materiais

Para  os  professores  estão  disponíveis  computadores,  sistema  modem
para internet, plataforma AVA - EaD, materiais didáticos, pesquisas via
internet  e  para  os  alunos  estão  disponíveis  materiais  didáticos,
computadores, DVD e CD.

A instituição conta com professores habilitados (...).

O Sistema de Educação para Jovens e Adultos  – SEJA – EaD, do
município e NRE de Londrina, ofertará o Ensino Médio, na modalidade
EJA, (...), sendo 20% da carga horária total das matrizes curriculares, de
cada nível de ensino, organizadas em momentos presenciais e 80% em
momentos EaD.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA a ser utilizado pela instituição
de  ensino  é  a  Plataforma  Moodle,  hospedada  no  site
www.continentalcursos.com.br (...).
(...)

Do Laudo Técnico da Especialista em EaD:

(...)
A Plataforma AVA do curso do Centro de Educação Básica para Jovens e
Adultos Continental apresenta um ambiente moodle de fácil acesso para
os alunos, utiliza diversos recursos tecnológicos a fim de promover uma
maior interação de seus participantes entre teoria e prática, estimulando a
interatividade. O material está disponível antecipadamente ao aluno para
que  no  encontro  presencial  possa  realizar  questionamentos  com  o
professor  que  ministra  a  aula  em  sala  presencial,  que  é  gravada  e
posterior disponibilizada na plataforma para que o aluno possa rever.
(...)
No sistema de Avaliação, a presença do aluno no polo(sic) no dia da aula
é  obrigatória,  nas  atividades  avaliativas  da  plataforma  AVA  e  na
presencial (de maior peso) é feito a média final para aprovação valor 6,0.
Há cronograma de aulas disponibilizadas antecipadamente para que  o
aluno  organize  seu  tempo com antecedência.  A aula  é  ministrada  em
tempo real, presencial em uma sala onde o professor conta com quadro
branco,  marcadores  para  anotações,  computador  com data  show para
passar o material didático selecionado, que são assistidos pelos alunos.

                                      (...)
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Sendo assim, meu parecer é favorável ao credenciamento da instituição
de ensino para a oferta da Educação a Distância e autorização para o
funcionamento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e
Adultos  a Distância (...), (com grifos no original).

1.10 Parecer Pedagógico Deja/Seed (fls. 383 e 384).

O  Departamento  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  pelo
Parecer  nº  126/16  –  Deja/Seed,  encaminha  ao  CEE o  processo  para  o
credenciamento da instituição de ensino e de autorização  para o referido curso, a
distância.

1.11 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 387 e 389).

A Coordenação da Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer
nº  1661/16  –  CEF/Seed,  manifestou-se  favorável ao  processo  para  o
credenciamento da instituição de ensino e de autorização para o referido curso, a
distância.

2. Mérito

O processo trata do pedido de credenciamento do Centro de
Educação  Básica  para  Jovens  e  Adultos  Continental  –  Ensino  Médio,  do
município de Londrina, para a oferta da educação a distância e autorização para
o  funcionamento  do  Ensino  Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e
Adultos, a distância.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  do
relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que  a
instituição de ensino possui laboratório de Química, Física e Biologia, laboratório
de  informática,  biblioteca  e  apresenta  recursos  materiais,  pedagógicos  e
tecnológicos,  bem  como  oferece  estrutura  de  acessibilidade  com  rampas  de
acesso  e banheiro adaptado.

Os  professores-tutores  e  dirigentes  apresentados  possuem
habilitação específica para as disciplinas indicadas e comprovaram a qualificação
e ou estão cursando Especialização em Educação a Distância. Foi indicado o
responsável pelo suporte técnico (fls. 322, 392 a 393 e 405 a 411). 

 O  NRE  de  Londrina  relatou  que  o  material  didático  a  ser
utilizado é o da FTD, que apresenta o conteúdo teórico, conteúdos estruturantes,
conteúdos  básicos,  sendo  utilizado  por  fascículos  de  cada  disciplina  que
contempla a Matriz Curricular do Ensino Médio. O parecer da análise do material
didático é favorável. Todavia, sobre o material de Educação Física, a instituição
de  ensino  apresentou  justificativa,  relatando  que  optou  pela  elaboração  do
material pela professora-tutora, tanto para os momentos presenciais quanto para
os  momentos  a  distância,  que  serão  realizados  no  Ambiente  Virtual  da
Aprendizagem.
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A  Especialista  em  Educação  a  Distância  relatou  que  a
plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem apresenta ambiente moodle de
fácil acesso para os alunos. São utilizados diversos recursos tecnológicos para
promover maior interação de seus participantes entre teoria e prática. O material
está disponível antecipadamente ao aluno para que, no encontro presencial, ele
possa realizar questionamentos ao professor que ministra a aula em sala.

 Na  verificação1 da  plataforma  do  Ambiente  Virtual  de
Aprendizagem – AVA,  foram observados a  inserção  de  tópicos  e  vídeos  das
disciplinas do Ensino Médio,  com fórum de notícias em cada página de cada
disciplina  indicada.  Entretanto,  faltam  as  inserções  de  todas  as  atividades  e
material didático. A  biblioteca virtual é de domínio público, devendo ser inseridas
mais indicações de bibliotecas que contemplem a Base Nacional Comum e parte
diversificada do curso proposto.

                                  A Deliberação nº 01/07 – CEE/PR estabelece:

Art. 2º São características fundamentais a se observar em todo programa
ou curso de educação a distância:

II  -  organização  sistemática  dos  recursos  metodológicos  e  técnicos
utilizados na mediação do processo de ensino e aprendizagem;

Art. 9.º A instituição interessada em obter o credenciamento para oferta
de  educação  a  distância,  nos  termos  do  artigo  anterior,  deverá
acompanhar sua solicitação de:
(...)

d)  bibliotecas  adequadas,  inclusive  com  acervo  eletrônico  remoto  e
acesso por meio de redes de comunicação e sistemas de informação,
com regime de funcionamento e atendimento adequados aos estudantes
de educação a distância.

Salienta-se  que  a  instituição  de  ensino  informou  que
utilizará  o  número  0800  para  atendimento  aos  alunos,  sendo  que  o  referido
número está em funcionamento2.

         O laudo da Vigilância Sanitária tem validade até 26/04/17 e o
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros é válido até  29/01/17.
    

Ao  processo  foram  apensados  o  Manual  do  Aluno,
documentação de habilitação específica e declaração de matrícula em curso de
Pós-Graduação em Educação a Distância  -  Lato  Sensu,  informações sobre  o
curso e  a Matriz Curricular (fls. 392 a 413).

1 Site: http://ava.continentalcursos.com.br/. Acessado em 06/09/16.
2 Ligações efetuadas nos dias 01 e 06 de setembro de 2016.
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II – VOTO DA RELATORA

Diante do exposto, somos favoráveis: 

a) ao credenciamento para a oferta da educação a distância,
do  Centro  de  Educação  Básica  para  Jovens  e  Adultos  Continental  –  Ensino
Médio, município de  Londrina, mantido pelo Centro de Educação de Jovens e
Adultos Continental - Ensino Médio - Ltda,   pelo prazo de cinco (05) anos, para
funcionar na Rua João XXIII,  nº  591,  Bairro Jardim Judit,  a partir  da data de
publicação do ato autorizatório, de acordo com as Deliberações nº 01/07, nº 05/10
e nº 03/13 -  CEE/PR;

 
b) à autorização para o funcionamento do Ensino Médio, na

modalidade Educação de Jovens e Adultos,  a distância, pelo prazo de 02 (dois)
anos, para funcionar no endereço já mencionado, a partir da data de publicação
do ato autorizatório,   de acordo com as Deliberações nº 01/07, nº 05/10 e nº
03/13 -  CEE/PR.

Cabe  à  instituição  de  ensino  a  guarda  dos  documentos
escolares de todos os alunos matriculados,  em conformidade com as normas
vigentes, mantendo-os permanentemente à disposição dos órgãos competentes,
de acordo com o  art. 40 da Deliberação nº 01/07-CEE/PR.

No prazo  de  90  (noventa)  dias,  após  a  publicação  do  ato
autorizatório, a instituição de ensino deve encaminhar a este Conselho  o material
didático  da  disciplina  de  Educação  Física,  em  cumprimento  ao  artigo  17  da
Deliberação nº 01/07-CEE/PR.

A instituição de ensino deverá:

a)  apresentar  atualização  do  Ambiente  Virtual  de
Aprendizagem  –  AVA,  no  pedido  de  reconhecimento  do  curso,  constando  a
inserção de todos os conteúdos estruturantes da modalidade EJA, tanto da Base
Nacional Comum como da parte diversificada; 

b) ampliar o número de bibliotecas virtuais que disponibilizam
acervo da Base Nacional Comum e parte diversificada;

c) atender ao contido nas Deliberações CEE/PR n º 01/07, nº
05/10 e nº 03/13 em relação às normas e prazos ao solicitar a renovação do
credenciamento para a oferta da Educação Básica e o reconhecimento do Ensino
Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, a distância.
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Encaminhamos:

a)  cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para expedição do ato de credenciamento da instituição de ensino e autorização
do referido curso;

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
aprovam o voto da Relatora, por unanimidade.

                      Curitiba, 14 de setembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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