
PROCESSO N° 953/16                                              PROTOCOLO N° 14.036.045-7  

PARECER CEE/CEMEP Nº 660/16                            APROVADO EM 18/10/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL GENERAL ANTÔNIO SAMPAIO – ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: PONTA GROSSA

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  1390/16 –
Sued/Seed,  de  30/08/16,  encaminha a este Conselho expediente  protocolado no
NRE de  Ponta  Grossa,  em  12/04/16,  de  interesse do  Colégio  Estadual  General
Antônio Sampaio – Ensino Fundamental e Médio,  do  município de  Ponta Grossa,
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  General  Antônio  Sampaio –  Ensino
Fundamental e Médio,  localizado na  Avenida General Carlos Cavalcanti, nº  2145,
Bairro Uvaranas, do  município de  Ponta Grossa, mantido pelo Governo do Estado
do  Paraná,  foi  credenciado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial nº 5515/11, de 05/12/11, pelo prazo de cinco anos, a partir  de 02/02/12
até 02/02/17.

O Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial,  foi  autorizado a  funcionar  pela  Resolução Secretarial  nº  1502/10,  de
19/04/10 e reconhecido pela Resolução Secretarial nº  6235/12, de  15/10/12,  com
base no Parecer CEE/CEB nº 662/12, de 30/08/12, pelo prazo de cinco anos, a partir
de 01/07/11 até 01/07/16.

A direção da instituição de ensino justifica, às fls. 136  e 138, o
atraso no envio do processo, a ausência do Laudo do Corpo de Bombeiros,  da
Licença da Vigilância Sanitária e do Alvará:

(...) O ano foi atípico e deve-se considerar que os envolvidos no processo
não possuem dedicação exclusiva, desenvolvendo vários trabalhos dentro
do ambiente escolar. Greves, reposição de aula, restrições para execução
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de  lançamentos  e  fechamento  do  ano  letivo,  acabam  por  confundir  e
atrapalhar o andamento do processo e um dos principais envolvidos estava
em gozo de férias no período de janeiro e fevereiro,  seu aguardo para a
produção  da  parte  pedagógica  acabou  atrasando  ainda  mais  a
documentação (…) (fl. 136). 

Vimos  por  meio  deste,  JUSTIFICAR  a  Vossa  Senhoria  a  ausência  dos
seguintes documentos no processo de Renovação de Reconhecimento do
Ensino Fundamental e Médio da EJA: Laudo do Corpo de Bombeiros, da
Vigilância Sanitária e do Alvará, visto que no município de Ponta Grossa –
PR, esses documentos estão atrelados e na ausência de um destes não são
liberados os demais (…) (fl. 138).

1.2 Organização Curricular
Os conteúdos curriculares estão organizados por disciplinas no

Ensino Médio.

Matriz Curricular (fl. 124)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 139)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 125)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
241/16,  de  24/06/16,  do  NRE  de  Ponta  Grossa,  composta  pelas  técnicas
pedagógicas: Adriane B. Tozetto Beatriz, licenciada em Pedagogia – Magistério para
a  Educação  Básica, Marinete  de  Fátima  Schwab  e  Rosângela  Bastos  Almeida,
licenciadas em Pedagogia,  após verificação in loco na instituição de ensino,  emitiu
laudo técnico para a renovação do reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos, presencial e informa no relatório circunstanciado:

(…) melhorias  efetuadas,  que  segue:  construção  de  um  banheiro
masculino adaptado para alunos com necessidades especiais (...) corrimãos
acessíveis  (…)  revitalização  do  espaço  externo  (…)  trocas  de  porta  de
acesso ao refeitório (…). 

O Colégio possui Laboratório de Ciências/Física/Química e Biologia (…)
possui materiais, os quais são utilizados para realização das práticas (…). A
Biblioteca está  localizada  no  piso  superior,  26,48  m²,  sendo  um  local
específico  e  mais  amplo  (…)  contando  com  um  bom  acervo  de
aproximadamente 2000 exemplares que atende a demanda da instituição de
ensino (…).  O espaço destinado ao  Laboratório de Informática,  45 m²,
espaço amplo, equipado com 20 computadores do Programa Paraná Digital
e 12 do Proinfo (…). O espaço para a prática de Educação Física conta
com uma quadra esportiva sem cobertura (…) e com um pequeno pátio com
cobertura  o  qual  também  é  utilizado.  (…)  Cabe  relatar  que  quanto  a
acessibilidade, estão sendo feitas readequações para este fim (…).

MK                                                                                                                                                     3       



PROCESSO N° 953/16

Com  relação  ao  Certificado  de  Conformidade a  instituição  possui  a
Declaração da Brigada Escolar, visto que esse certificado só será emitido
quando as instituições cumprirem todas as etapas, o que ainda não ocorreu,
sendo que algumas medidas já foram adotadas, segundo o relato da equipe
gestora: sinalização de saídas de emergência, constituição e capacitação da
Brigada Escolar, instalação da iluminação de emergência e do sistema de
proteção por extintores de incêndio e dos exercícios simulados de abandono
da edificação escolar, os quais contam em calendário. A direção esclarece
que no município de Ponta Grossa os documentos referentes ao Alvará de
funcionamento, a Licença Sanitária e o Laudo do Corpo de Bombeiros estão
atrelados,  justificando-se  portanto,  que  na  ausência  de  um  destes
documentos, os demais não são emitidos pelos Órgãos competentes.

O Termo de Responsabilidade  emitido pela Chefia do NRE de
Ponta  Grossa,  em  08/07/16,  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. 141).

1.5 Parecer Pedagógico Deja/Seed (fl. 148)

O  Departamento  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  pelo
Parecer nº  127/16, de 04/08/16, encaminha  o processo para  prosseguimento dos
trâmites. 

1.6 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 151)

A Coordenação da Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1748/16, de 18/08/16, 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 General Antônio Sampaio – Ensino Fundamental e Médio, do município de
Ponta Grossa.

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta condições parciais de infraestrutura,  destacando  a ausência de quadra
esportiva  coberta. Dispõe  de  recursos  humanos,  tecnológicos  e  materiais
pedagógicos em consonância com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

A instituição  de  ensino  está  vinculada  ao  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o  Certificado  de
Conformidade.  Não  dispõe  da Licença  da  Vigilância  Sanitária,  estando  em
desacordo com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR. 
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A direção da instituição de ensino justifica que o atraso no envio
do  processo ocorreu  por ter  sido  um  ano  atípico,  com  reposições  de  aulas,
lançamentos e fechamento de notas,  e  pela ausência de funcionário  responsável
pelo  andamento  do  processo,  o  qual  se  encontrava em período  de  férias,  em
desacordo com o artigo 48, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

O prazo  do credenciamento para a oferta da Educação  Básica
esgotar-se-á  em  02/02/17, sendo  necessário  providenciar sua  renovação  pelo
menos cento e oitenta dias antes do vencimento, com base no § 3º,  art.  25, da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Embora  conste  no Parecer de autorização do curso em pauta,
que o regime de funcionamento será organizado  de forma individual e coletiva, o
Departamento de Educação de Jovens e Adultos informa pelo Parecer Pedagógico
nº 127/16, de 04/08/16, à fl. 148, que a oferta do curso acontece de forma coletiva,
podendo haver a oferta individual, se inexistente no município a oferta no coletivo, e
desde  que  seja  devidamente  autorizada  pelo  Deja/Seed,  conforme  previsto  na
Instrução nº 13/14 - Seed/Sued. 

Em virtude da ausência da Licença  da Vigilância  Sanitária,  em
desacordo  com  a  Deliberação deste  CEE,  a  renovação  do  reconhecimento  do
Ensino  Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  presencial,  será
concedida por prazo inferior a cinco anos.

Foram apensados ao processo, às fls. 155 a 158, os documentos
comprobatórios da formação acadêmica dos docentes indicados para as disciplinas
de Filosofia, Língua Estrangeira Moderna - Espanhol e Sociologia. 

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 General Antônio Sampaio – Ensino Fundamental e
Médio, do município de Ponta Grossa, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
pelo  prazo  de  três anos,  a  partir  de  01/07/16 até  01/07/19, de  acordo  com  a
Deliberação nº 03/13 - CEE/PR.

A mantenedora deverá 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 especial atenção ao Certificado de
Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências, à  obtenção
da Licença da Vigilância Sanitária e à cobertura da quadra esportiva.
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A instituição de ensino deverá:

a) 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;

b) providenciar a renovação do credenciamento para a oferta da
Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 02/02/17.

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 Luiza Xavier Cordeiro
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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