
PROCESSO N° 883/16                                                PROTOCOLO N° 13.798.894-1

PARECER CEE/CEMEP Nº  627/16                            APROVADO EM 14/09/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  GUILHERME  DE  ALMEIDA  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E NORMAL

MUNICÍPIO: LOANDA

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

RELATORA: MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO

         
I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria  de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1205/16 –
Sued/Seed, de 01/08/16, encaminha a este Conselho expediente protocolado no NRE
de Loanda, em 07/10/15, de interesse do Colégio Estadual Guilherme de Almeida –
Ensino Fundamental, Médio e Normal, município de Loanda, 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 Guilherme de Almeida – Ensino Fundamental,
Médio e Normal, localizado na  Rua Florianópolis, nº  555,  Centro,  do  município de
Loanda, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi credenciado para a oferta
da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 3338/13, de 25/07/13, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação em DOE, de 30/07/13 até 30/07/18
(fls. 108 e 109).

O Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial,  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução  Secretarial  nº  6343/12,  de
18/10/12  e  reconhecido  pela  Resolução Secretarial  nº  4953/14,  de  11/09/14,  com
base no Parecer CEE/CEIF nº 511/14, de 12/08/14, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
partir de 01/07/10 até 30/06/15 (fls. 118 a 125).
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1.2 Organização Curricular

Os conteúdos curriculares estão organizados por disciplinas do
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

Matriz Curricular (fl. 126)
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1.4 Avaliação Interna (fl. 152)

Quanto  aos  números  apresentados  no  quadro  de  alunos  da
Avaliação Interna, a Comissão de Verificação informa no relatório circunstanciado, à
fl. 153:

(…)

O Setor Administrativo do Colégio informou que os dados informados foram
preenchidos de acordo com o Livro Registro de Classe e por disciplina, dos
respectivos anos letivos.  Em relação a alunos reprovados,  o  sistema não
possui esse comando, tendo em vista que a cada 02 (dois) meses o sistema
deve ser alimentado com informações de frequência e registro de notas, caso
o  educando  não  frequente  as  aulas,  automaticamente o  próprio  sistema
registrará o resultado de desistência.

1.5 Comissão de Verificação (fls. 127 e 154)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
34/16, de 10/05/16, do NRE de Loanda, composta pelos técnicos pedagógicos: Marlei
Boito Reyes, licenciada em  Ciências,  Rosângela Aparecida Nonato,  licenciada em
Pedagogia e Leonor Maschietto, licenciada em Letras, após verificação in loco, emitiu
laudo  técnico  ao  pedido  de  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. 131 a 153):

(…) Conforme justificativa da direção, o atraso deste protocolado se deu pelo
fato do atraso do laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros.

(…) Durante a verificação in loco, foi possível constatar que o prédio é antigo,
porém, há um empenho da direção em manter as condições de uso de forma
que não ofereça risco à comunidade escolar.
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(…) O espaço físico do Colégio é adequado, bem como os laboratórios que a
escola  tem,  estão  disponíveis  ao  uso  dos  professores  e  educandos  no
período  noturno,  a  qual  a  EJA1 funciona.  Contudo  precisa  melhorar  a
acessibilidade, com banheiros próprios aos cadeirantes.

(…)  No  ano  de  2009,  o  Colégio  passou  por  algumas  melhorias,  foi
parcialmente  reformado,  excetuando  os  banheiros;  os  laboratórios  foram
equipados e o de Física foi instalado; o acervo bibliográfico foi melhorado. No
período  de  2010  à  2015,  foi  adequada  uma  sala  de  aula  como  sala  de
recursos  multifuncional;  ampliação  parcial  do  muro  em torno  do  Colégio;
aquisição  de  ar-condicionado  e  o  Colégio  foi  contemplado  com  os
laboratórios de Matemática, Informática, Química, Física e Biologia.

(…) A biblioteca ocupa um amplo espaço e conta com acervo bibliográfico  de
7.158 livros, sendo 671 específicos para os alunos da EJA.

(…) Possui 03 (três) laboratórios de Informática: Paraná Digital (a maioria das
ilhas  estão  desativadas,  pois  os  computadores  não  funcionam  mais);
laboratório ProInfo2, com 20 (vinte) computadores e laboratório do MEC3, com
18 (dezoito) computadores.

(…) A quadra é coberta; encontra-se em bom estado, com amplo espaço para
as atividades físicas.

(…)  O  Colégio  possui  laboratório  de  Ciências/Química;  laboratório  de
Matemática;  laboratório  de  Física;  laboratório  de  Biologia  (que  não  está
montado).  Os  materiais  e  equipamentos  dos  referidos  laboratórios
encontram-se listados, às fls. 137 a 144.

(…) Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola.  Está
incluso  no  Calendário  Escolar  2016  o  plano  de  abandono,  executado  no
primeiro semestre e programado para o segundo semestre.

(…) A Vigilância Sanitária emitiu relatório de vistoria nº 107/16, com vigência
até 31/12/16.

(…)  O quadro,  às fls.  150 e 151,  demonstra  que o corpo docente possui
habilitação de acordo com as disciplinas indicadas, com exceção do docente
de Sociologia que é licenciado em Filosofia.

 O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia  do NRE  de
Loanda, em 10/06/16, ratifica as informações contidas no relatório circunstanciado 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. 155).

1.6 Parecer Pedagógico Deja/Seed (fls. 158 e 159)

O Departamento de Educação de Jovens e Adultos, pelo Parecer
nº  107/16-Deja/Seed, de  06/07/16, encaminha a este Conselho o processo para a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens
e Adultos, presencial.

1 Educação de Jovens e Adultos
2 Programa Nacional de Tecnologia Educacional
3 Ministério da Educação
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1.7 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 161 e 162)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  1466/16-CEF/Seed,  de  20/07/16, é  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  Colégio
Estadual Guilherme de Almeida – Ensino Fundamental, Médio e Normal, município de
Loanda.

Embora no Parecer de autorização do curso em pauta conste que
o  regime  de  funcionamento  será  organizado  nas  formas  individual  e  coletiva,  o
Departamento de Educação de Jovens e Adultos informa, pelo Parecer Pedagógico
nº 107/16-Deja/Seed, de 06/07/16, que a oferta está acontecendo somente na forma
coletiva. Portanto, pode haver a oferta individual, se inexistente no município, e desde
que seja devidamente autorizada pelo Deja/Seed, conforme previsto na Instrução nº
13/14-Seed/Sued. 

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 materiais e pedagógicos condizentes com a proposta pedagógica.
Contudo, dos 03 (três) laboratórios de Informática, os computadores específicos do
laboratório do Programa Paraná Digital não estão funcionando. 

Quanto  à  infraestrutura,  o  prédio  é  antigo  e  não  possui
instalações físicas adequadas para alunos com deficiência.

Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores
comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção do
docente de Sociologia que é licenciado em Filosofia, contrariando o estabelecido no
inciso III, do artigo 47, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Cabe observar que  a instituição de ensino aderiu ao Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil  na Escola, no entanto,  aguarda a obtenção do
Certificado de Conformidade. A Licença Sanitária encontra-se atualizada, vigente até
31/12/16.

Em  referência ao  atraso  no  pedido  da  renovação  do
reconhecimento do curso, a direção justifica que foi devido a falta do laudo da vistoria
do Corpo de Bombeiros.

Ao processo  foi apensado a Vida Legal do Estabelecimento de
Ensino – VLE (fls. 165 a 169).
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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 Guilherme de Almeida – Ensino Fundamental, Médio
e Normal,  município de  Loanda,  mantido  pelo Governo do Estado do Paraná,  pelo
prazo  de  05 (cinco)  anos,  a  partir  de  30/06/15 até  30/06/20,  de  acordo  com as
Deliberações nº 05/10 e nº 03/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá:

a) garantir  as  condições  sanitárias e  de  segurança  para  o
funcionamento da instituição de ensino e o desenvolvimento das atividades escolares,
com especial atenção ao Certificado de Conformidade, atendendo às exigências de
prevenção de incêndio e emergências e à Licença Sanitária;

b)  sanar  as necessidades da  instituição  de  ensino  garantindo
infraestrutura  adequada  quanto  à  acessibilidade  e  ao  pleno  funcionamento  do
laboratório de Informática do Programa Paraná Digital.

A instituição de ensino deverá:

a) atender ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,
principalmente em relação aos prazos estabelecidos, quando solicitar a renovação do
credenciamento  da  instituição  de  ensino  para  a  oferta  da  Educação  Básica  e  a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens
e Adultos, presencial;

b) assegurar docente com habilitação específica para a disciplina
de Sociologia;

c)  executar  as  providências  cabíveis  à  renovação  da Licença
Sanitária, a fim de atender as determinações da legislação vigente.

Encaminhamos: 

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a  expedição  do  ato  de renovação  do reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial;

b) o processo à instituição de ensino para constituir acervo e fonte
de informação.

É o Parecer.

       Maria Luiza Xavier Cordeiro         
                                                                                         Relatora

EDLB                                                                                                                                                                                              6    



PROCESSO Nº 883/16

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio  e da Educação Profissional  Técnica  de Nível  Médio
aprova 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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