
PROCESSO N° 891/16                                                PROTOCOLO N° 12.076.881-6

PARECER CEE/CEMEP  Nº 629 /16                           APROVADO EM 15/09/16

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

INTERESSADO:  CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS
PROFESSOR  JOSÉ  RUBENS  DA  COSTA  -  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: LONDRINA

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

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I -  RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1233/16   –
Sued/Seed, de   05/08/16,  encaminha a este Conselho  expediente protocolado no
NRE de Londrina, em 20/08/13, de interesse do Centro de Educação Básica para
Jovens e Adultos Professor José Rubens da Costa – Ensino Fundamental e  Médio,
município  de  Londrina,  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 Professor
José Rubens da Costa – Ensino Fundamental e Médio, localizado na Rua Fernando
de  Noronha,  nº  264,  município  de  Londrina,  é  mantido  pelo  Serviço  Social  do
Comércio  –  SESC.  Foi  credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela
Resolução Secretarial nº 2930/16, de   01/08/16,  pelo prazo de 10 (dez) anos, a
partir da data da publicação em DOE, de  23/08/16  até  23/08/26 (fls. 303 e 305).

O Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial,  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução  Secretarial  nº  62/08,  de
07/01/08,  com reconhecimento  automático  pela  mesma Resolução  Secretarial.  A
renovação do reconhecimento foi concedida pela Resolução Secretarial nº 6045/11,
de 22/12/11, com base no Parecer CEIF/CEMEP nº 1102/11, 07/12/11,  a partir do
início do ano de  2009 até o final do ano de 2013 (fls. 11, 19 e 304).

MS                                                                                                                                                     1       



PROCESSO N° 891/16  

A direção da instituição de ensino apresentou justificativa quanto
ao atraso na solicitação da renovação do curso, a saber:

Justificamos  o  atraso  no  envio  do  Processo  de  renovação  de
reconhecimento (...)  esclarecendo que em meados de 2013, a Pedagoga
(...)  desligou-se  da  instituição  e  a  mesma passou por  um período  de  6
meses  para  novo  processo  de  contratação  e  treinamento  da  nova
coordenadora em exercício (...).
Em 2014, o Sistema S, no tocante Sesc Paraná, passou por reestruturação
de pessoal em seu corpo técnico/administrativo e a secretaria da escola que
antes funcionava  com 2 assistentes para atendimentos e demais rotinas
passou a funcionar somente com uma assistente e o secretário escolar.
Diante  do  cenário  mencionado  acima,  nossa  equipe  administrativa  ficou
reduzida em 50%, prestando atendimento nos três turnos da mesma, o que
culminou também em atrasos. 

No ano de 2015, o SESC enfrentou problemas com a renovação do laudo
do Corpo de Bombeiros o que comprometeu também a conclusão da parte
documental de nosso estabelecimento de ensino, o mesmo só foi aprovado
e emitido recentemente ( março/2016). Neste mesmo ano o Departamento
Regional do SESC – Curitiba, também sofreu modificações em sua equipe
de  direção/gerência  em educação,  onde,  consequentemente,  o  fluxo  de
trabalho  ficou  comprometido,  impossibilitando  o  cumprimento  de  prazos
para o envio de outros documentos.
Salientamos  que  somente  agora  conseguimos  concluir  a  documentação
dentro das exigências legais da SEED/PR.    

1.2 Dados Gerais do Curso (fl. 21)

Cursos: Ensino Médio,  presencial, na modalidade Educação de
Jovens e Adultos.

Carga  horária: Ensino  Médio:   1.250/1.500,  conforme  matriz
curricular apresentada.

-  O  Ensino  Médio  é  ofertado  na  forma  sistemática,
compreendendo 03 (três) períodos letivos, sendo um semestre
para cada período.

- Horário de funcionamento: no período noturno.

                               - Regime de Funcionamento: presencial, organizado de forma 
coletiva.

- A frequência: a frequência mínima é de 75% (setenta e cinco 
  por cento).
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1.3 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 196)
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1.4 Avaliação Interna (fl. 306)

1.5 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
54/16, do 21/03/16,  do NRE de Londrina,  composta pelas técnicas pedagógicas:
Edna Maria Gomes Corrêa, licenciada em Pedagogia; Cristiane Yamaguchi Koguishi,
licenciada  em Letras;  e  Márcia  Ortega  Pitta,  licenciada  em Ciências  Biológicas,
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. 280 a 285):

(...) O prédio apresenta bom estado de conservação, estando com a pintura
interna e externa em bom estado de conservação.
As condições de higiene, salubridade e saneamento estão adequadas para
o atendimento da comunidade escolar.

Laboratório de Química, Física e Biologia:
O espaço de 53 m² é denominado de “experimentoteca”, pela instituição de
ensino, local onde são realizados experimentos das disciplinas de Biologia,
Física e Química (...).

Laboratório de Informática
Possui  dois  laboratórios  de  informática  totalmente  climatizados  com
computadores de última geração, mobiliário  adequado, internet  de banda
larga e também duas lousa digitais (...). No total são: 27 máquinas, 13 no
laboratório nº 1 e 14 máquinas no laboratório nº 2.

Biblioteca

A biblioteca  utiliza  espaço  próprio  e  amplo,  tem 94m²,  é  arejada  e  bem
iluminada,  possui  mobiliário  adequado  e  suficiente  (...).  Os  volumes  são
suficientes para atender alunos e professores do curso em questão num
total de 840 exemplares disponíveis.
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Espaço para Educação Física:
No SESC centro,  onde  se  localiza  o  CEBJA Professor  José  Rubens da
Costa não há  canchas ou quadras de esporte. As aulas práticas acontecem,
semanalmente,  na unidade SESC AEROPORTO, na cancha de areia  da
unidade. Outras atividades recreativas/lúdicas acontecem no salão social do
prédio do SESC centro. Para o deslocamento dos alunos/professares, para
o SESC aeroporto, a instituição conta com ônibus contratados pelo SESC
para o translado.

Acessibilidade

Há  dois  elevadores  de  acesso  às  aulas,  banheiro  para  portadores  de
necessidades especiais,  pisos antiderrapante e corrimãos de acesso nas
escadas.  Há  uma  rampa  para  a  entrada  na  portaria  do  prédio.  Não  há
indicadores sonoros nem placas em braile. Há um estudo em andamento
para instalação destes itens.

(...)
A  instituição  de  ensino  apresentou  Certificado  de  Vistoria  em
Estabelecimento,  nº  3.1.01.15.0000903014-06,  expedido  pelo  Corpo  de
Bombeiros  em  17/03/2016  com  a  validade  até  09/10/2016.  Apresentou
Licença Sanitária nº 2657/2015, com validade de 08/12/2015 a 08/12/2016.
(...), (com grifos no original).

O Termo de Responsabilidade exarado pelo NRE de Londrina,
de  04/04/16,  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 (fl. 292).

1.6 Parecer Pedagógico Deja/Seed (fls. 296 a 297)

O  Departamento  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  pelo
Parecer nº 110/16 – Deja/Seed, encaminha ao CEE o processo para a renovação do
reconhecimento do referido curso.  

1.7 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 299 a 300)

A Coordenação da Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1618/16– 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 Professor José Rubens da Costa  – Ensino
Fundamental e Médio, município de Londrina.

 O processo foi protocolado no Núcleo Regional de Educação de
Londrina em 20/08/13, sob a égide da Deliberação nº 02/10 - CEE/PR, mas somente
deu  entrada  neste  Conselho  em  05/08/16.  Salienta-se  que  a  visita  in  loco da
Comissão de Verificação ocorreu em 04/04/16, na vigência da Deliberação nº 03/13-
CEE/PR. Portanto, a análise da matéria é com base nesta Deliberação.
MS                                                                                                                                                     5       



PROCESSO N° 891/16

                               O relatório circunstanciado da Comissão de Verificação aponta
que a instituição de ensino possui recursos materiais e pedagógicos. Entretanto, não
dispõe  de  quadra  poliesportiva.  As  aulas  de  Educação  Física  são  realizadas,
semanalmente,  na cancha de areia  da unidade SESC Aeroporto,  com transporte
realizado pela referida instituição.

 Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores
comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção da
docente  que  atua  na  disciplina  de  Geografia,  licenciada  em  Letras  com
Especialização em Ensino da Geografia,  estando em desacordo com   o inciso III,
artigo 47 da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

      
          O Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros é válido até

09/10/16 e o laudo da Vigilância Sanitária possui validade até 08/12/16. 

            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 da falta de profissionais na instituição,  por  problemas
com a renovação do laudo do Corpo de Bombeiros e as modificações em sua equipe
de direção/gerência em educação.

         Ao protocolado  foram apensados  a Resolução Secretarial de
credenciamento da instituição de ensino, sua vida legal e o quadro de alunos (fls.
303 a 306).

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  Professor José
Rubens da Costa – Ensino Fundamental e  Médio, município de Londrina,  mantido
pelo Serviço Social do Comércio  – SESC, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do
início do ano de 2014 até o final do ano de 2018, 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; 

b)  providenciar  espaço  próprio  para  a  prática  das  aulas  de
Educação Física.
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A instituição de ensino deverá:

a)  assegurar  docente  com  habilitação  específica  para  a
disciplina de Geografia;

b)  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.

     Maria das Graças Figueiredo Saad
                                                                     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 setembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep 

Oscar Alves
Presidente CEE
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