
PROCESSO N° 906/15                                              PROTOCOLO N° 13.424.088-1  

PARECER CEE/CEMEP Nº 655/16                           APROVADO EM 18/10/16

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

INTERESSADO:  CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS
PROFESSOR  FRANCISCO  BENEDETTI  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: JOAQUIM TÁVORA

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

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS 

I -  RELATÓRIO

1.  Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1427/15     –
Sued/Seed,  de 08/10/15,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE de Jacarezinho, em 26/11/14, de interesse do Centro Estadual de Educação
Básica para Jovens e Adultos  Professor Francisco Benedetti – Ensino Fundamental
e Médio, município de Joaquim Távora, 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 Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos
Professor Francisco Benedetti – Ensino Fundamental e Médio,   localizado na Rua
Dom Pedro II,  nº 80,  município de Joaquim Távora,  é  mantido pelo Governo do
Estado  do  Paraná.  Foi  credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela
Resolução Secretarial nº 2967/15, de 23/09/15,  pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
partir da data da publicação em DOE, de  06/10/15 a 06/10/20 (fls. 192 e 227).

O Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial,  foi  autorizado a  funcionar  pela  Resolução Secretarial  nº  5074/07,  de
08/12/07,  com   reconhecimento  automático  e  obteve  a  renovação  do
reconhecimento pela Resolução Secretarial  nº  838/10, de 05/03/10, com base no
Parecer CEE/CEB  nº 124/10, de 11/02/10, pelo prazo de 04 (quatro) anos, a partir
do início do 2º semestre do ano de 2009 até o final do 1º semestre de 2013 (fl.143 e
144).

A direção da instituição de ensino apresentou justificativa quanto
ao atraso na solicitação da renovação do curso, a saber (fl. 207):

O  CEEBJA  Professor  Francisco  Benedetti  –  EFM,  vem  através  desta,
justificar o atraso no pedido de Renovação de Reconhecimento do Curso
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para o Ensino Médio na modalidade EJA.
No ano de 2013, foi enviado o pedido de renovação de reconhecimento dos
cursos Ensino Fundamental – Fase II  e Ensino Médio, conforme Resolução
nº 838/10. Na época, o pedido foi montado em um só processo de renovação
(Ensino  Fundamental  e  Ensino  Médio),  conforme  Deliberação  02/10  –
CEE/PR, protocolo nº 12.084.186-6, arquivado na instituição de ensino. Após
o retorno desse processo no ano de 2014 foi solicitado o desmembramento
do mesmo em duas partes: Ensino Fundamental – Fase II e outro para o
Ensino Médio,  a fim de atender à nova Deliberação nº 03/13 – CEE/PR,
volume II,  que entrou em vigência no dia 01 de abril  de 2014. Foi  então
montado novo processo do Ensino Fundamental – Fase II e dado sequência
ao processo do Ensino Médio (...). Após este trâmite, no início do ano de
2015, retornaram os processos para atender a novas adequações, pois o
Setor de Estrutura do NRE de Jacarezinho, verificou que a instituição não
possuía credenciamento. A solicitação de credenciamento foi atendida (...)

1.2 Organização Curricular

Os conteúdos curriculares estão organizados por disciplinas no
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

Matrizes Curriculares (fl. 176 e 223)
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1.4 Avaliação Interna (fl. 222)
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A instituição de ensino apresentou justificativa  quanto ao alto
número de evasão, como segue:

Há muitos motivos que elevam o índice de evasão no Ensino Médio, entre
eles a necessidade de entrar no mercado de trabalho, a falta de interesse
pela escola, dificuldades de aprendizagem que ocorrem no percurso escolar,
falta  de  incentivo  dos  pais  ou  companheiros  (as),  culminando  na
desmotivação do aluno, afazeres domésticos e mudanças de endereço.   

Algumas ações vem sendo desenvolvidas ao longo do ano na tentativa de
solucionar  esta  situação,  tais  como:  uma atenção mais  individualizada  e
redobrada  aos  estudantes  que  estão  com dificuldades  nas  disciplinas  e
apresentam desmotivação, visita da direção e pedagoga nas salas de aula,
acompanhamento  das  faltas  de  forma  constante,  contato  por  telefone,
conversas individuais na tentativa de encontrar solução para que tais alunos
continuem na escola.

1.5 Comissão de Verificação (fls.  147 a 150)

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo nº
02/15,  do  NRE  de  Jacarezinho,  composta  pelas  técnicas  pedagógicas:
Maria  da  Glória  Pereira  Duarte,  licenciada  em  Pedagogia  e  Ciências,  com
habilitação em Biologia; Débora dos Santos Escolástico, licenciada em Pedagogia
e  Maria  Flauzina  Juvêncio,  licenciada  em  Letras  e  Pedagogia,  procedeu  a
verificação e emitiu laudo técnico 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.  148  a  149):

(...)
 Quanto ao espaço físico apresenta:

• entrada do colégio com rampa; (...)
• sala  dos  professores compartilha  espaço  com  o  laboratório  de

informática:  contando com 20  (vinte)  computadores  do  Programa
Paraná Digital, conectados à internet (...) 

• biblioteca  compartilha  espaço  com  a  sala  de  professores:  com
mesas e cadeiras bebedouro, o acervo bibliográfico é muito bom,
possui livros didáticos, pedagógicos e de literatura (...)   

• laboratório  de  Matemática,  Física,  Química  e  Biologia:  possui
mesas e cadeiras próprias, banquetas, balanças, mapas, (...).

• quadra coberta e área livre;
• O  espaço  físico  do  CEEBJA é  bastante  amplo,  propriedade  do

Governo do Estado do Paraná, possui dualidade administrativa com
a Escola Municipal Janaina L. Cavalheiro.(grifo no original).

 Do  relatório  circunstanciado  complementar  convém  salientar
(fls. 214 e 218):                        

(...)
Quanto à acessibilidade, o Centro possui espaço físico plano, há poucos
degraus,  com  pequenas  inclinações,  sendo  de  fácil  acesso  para
cadeirantes. As portas de acesso às salas de aula e banheiros são largas,
não há banheiros adaptados.
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Em relação aos recursos humanos:
 Através da análise dos documentos apresentados, pode-se concluir que o
corpo  docente  possui  a  formação e  a  habilitação  necessária  para  atuar
junto as disciplinas do Ensino Médio – EJA. 

(...)
O Centro participa do  Programa Brigadas Escolares – Defesa  Civil na
Escola, comprovado através  do Adendo Regimental de Acréscimo, com Ato
Administrativo nº 216/12 e Parecer 61/12 (...).

A instituição está  com laudo da  Vigilância Sanitária vencido.  Conforme
consta nas folhas 209 e 210, o último laudo obtido foi no ano de 2010,
sendo que no ano de 2014, a Vigilância realizou a inspeção e emitiu laudo
técnico,  solicitando  adequações.  Nestas  folhas  também  consta  a
justificativa  para  não  haver  número  de  protocolado  solicitando  as
adequações para a SEED, pois tal solicitação foi feita através do sistema
“obras on-line”(...), (grifos no original).

O  Termo  de  Responsabilidade  exarado  pelo  NRE  de
Jacarezinho,  de  10/02/15,  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. 151).  

1.6 Parecer Pedagógico Deja/Seed (fls. 189 a 190).

O  Departamento  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  pelo
Parecer nº 179/15 – Deja/Seed, encaminha ao CEE o processo para a renovação do
reconhecimento do referido curso. 

1.7 Parecer Técnico CEF/Seed (fls.196 a 198)

A Coordenação da Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1452/15– 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
Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos  Professor Francisco Benedetti
– Ensino Fundamental e Médio, município de Joaquim Távora.  

O processo foi  convertido em diligência,  em 16/11/15,  para a
instituição  de  ensino  apresentar  justificativas  quanto  ao  atraso  no  pedido  de
renovação do reconhecimento do curso e ao alto número de evasão escolar, bem
como o NRE de Jacarezinho encaminhar relatório  circunstanciado complementar
sobre o quadro de recursos humanos, descrição de acessibilidade e informação a
respeito do laudo da Vigilância Sanitária. O processo retornou a este Conselho em
26/09/16, com atendimento ao solicitado.
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                              Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
possui  dualidade  administrativa  com  a  Escola  Municipal  Janaina  L.  Cavalheiro,
dispõe de recursos materiais e pedagógicos. Entretanto, a  sala dos professores é
compartilhada  com  o  laboratório  de  informática  e  a  biblioteca  e  não  apresenta
atendimento aos educandos com deficiência.

Cabe  observar  que  o  Colégio  está  inserido  no  Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  mas  aguarda  o  Certificado  de
Conformidade  do  Corpo  de  Bombeiros.  Não  apresentou  o  laudo  da  Vigilância
Sanitária, porém solicitou  adequações à SEED por meio do sistema de obras on-
line.

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

 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  providências  para  atender o  que  estabelece  a
Deliberação já mencionada.

                  Em virtude das situações apontadas quanto à infraestrutura da
instituição de ensino e à ausência do laudo da Vigilância Sanitária, em desacordo
com as Deliberações deste CEE, a renovação do reconhecimento do Ensino Médio,
na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, será concedida por prazo
inferior a 05 (cinco) anos.

     Ao  protocolado  foram  apensados o  quadro  de  alunos,  o
comprovante de habilitação específica da professora indicada para a disciplina de
Arte e a Matriz Curricular (fls. 222 a 224).

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  Estadual  de  Educação  Básica  para  Jovens  e  Adultos
Professor Francisco Benedetti – Ensino Fundamental e Ensino Médio, município de
Joaquim Távora,  mantido pelo  Governo do Estado do Paraná, a partir do segundo
semestre do ano de 2013 até o final do ano de 2017, de acordo com a Deliberação
nº 03/13-CEE/PR.    

A mantenedora deverá garantir:

a)  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 obtenção do laudo da Vigilância Sanitária
e  o  Certificado  de  Conformidade  às  exigências  de  prevenção  de  incêndio  e
emergências;
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b)  as  condições  necessárias  para  o  pleno  atendimento   aos
educandos com deficiência.

A instituição de ensino deverá:

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

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

c)  prover  melhorias  nos  espaços  físicos  da  biblioteca  e  do
laboratório de informática.

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.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
       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, 18 de outubro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente CEE
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