
PROCESSO N° 798/16                                                PROTOCOLO N° 13.808.556-2

PARECER CEE/CEMEP Nº 757/16                              APROVADO EM 06/12/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  PAPA  JOÃO  PAULO  I  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CURITIBA

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

RELATOR: IVO JOSÉ BOTH

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1106/16 –
Sued/Seed,  de  12/07/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE  de  Curitiba, em  15/10/15, do Colégio  Estadual Papa João Paulo I – Ensino
Fundamental e Médio, município de Curitiba, pelo qual solicita o reconhecimento do
Ensino Médio,  na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, para fins
de cessação, apresentando justificativa nos seguintes termos:

(…)  O  Setor  da  EJA1 do  Núcleo  Regional  da  Educação  de  Curitiba  em
decisão  conjunta  com  o  Diretor  do  estabelecimento  resolveu  solicitar  a
cessação definitiva da EJA Ensino Fundamental Fase II e Médio. Motivo –
número  de  alunos  não  atende  a  Organização  da  EJA.  Existência  de
Estabelecimento que oferta EJA nas proximidades (C. E. Maria Montessori).
A oferta da Modalidade EJA no Colégio Estadual Papa João Paulo I teve
encerramento em dezembro de 2015. Os alunos serão remanejados para a
EJA do Colégio Maria Montessori (fl. 45).

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Papa João Paulo I – Ensino Fundamental e
Médio,  localizado na Rua Maria Geronasso, nº 259, Bairro Boa Vista,  do município
de Curitiba, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Obteve credenciamento
da  instituição  de  ensino  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial nº 1700/13, de 08/04/13, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data
da publicação em DOE, de 24/04/13 até 24/04/18 (fl. 04).

A  instituição  de  ensino  obteve  a  autorização  para  o
funcionamento do Ensino Médio,  na  modalidade Educação de Jovens e  Adultos,
presencial,  pela Resolução Secretarial nº  1700/13, de  08/04/13,  pelo prazo de  02
(dois) anos, com implantação simultânea, a partir de 24/04/13 até 24/04/15 (fl. 04).
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Quanto  ao  atraso  no  pedido  de  reconhecimento  do  referido
curso, a direção apresenta justificativa nos seguintes termos:

(…)

Justifica-se o atraso na entrega do Reconhecimento do Curso EJA Fase II e
Ensino Médio em tempo hábil pelo motivo de tramitação entre a Instituição e
NRE, mediante análises, adequações e aprovação do regimento e Proposta
Pedagógica (fl. 47).

1.2 Dados Gerais do Curso

Curso:  Ensino  Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e
Adultos, presencial 
Carga horária: 1.200/1.306 (mil e duzentas / mil, trezentas e seis)
horas
Regime  de  matrícula:  de  forma  coletiva  e  individual,  por
disciplinas
Regime de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no período diurno ou
noturno
Frequência:  na  organização  individual  é  de  100%  (cem  por
cento)  em sala  de  aula  e  na  organização  coletiva  é  de  75%
(setenta e cinco por cento)
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1.3 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 46)
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1.4 Avaliação Interna (fl. 29)

1.5 Comissão de Verificação (fls. 11 e 23)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
507/15,  de  23/11/155, do NRE  de  Curitiba, composta pelos técnicos pedagógicos:
Cinei  de  Fátima  Vieira, licenciada em  Pedagogia, Maria  Tereza  Cordeiro  Lins,
licenciada em Letras e Rosemary Peçanha, licenciada em Letras, após verificação in
loco, emitiu laudo técnico  com parecer favorável ao pedido de  reconhecimento do
Ensino Médio, para fins de cessação.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  de
07/12/15, é importante evidenciar (fls. 12 a 22):

(…) A instituição de ensino possui boa iluminação, boa pintura, os ambientes
são arejados, possui ainda rampas para acessibilidade  para portadores de
necessidades especiais.

(…)  No  laboratório  de  Física,  Química  e  Biologia  o  ambiente  é  próprio,
arejado, cortinas nas janelas,  duas bancadas para as atividades práticas,
dois armários,  20 banquetas,  bancada com duas cubas para o professor
trabalhar com os materiais.

(…) O laboratório de Informática possui computadores do PR Digital e do
ProInfo2.
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(…) A biblioteca é composta por mesas, cadeiras, prateleiras, computadores,
armários e dispõe de acervo bibliográfico.

(…) Possui quadra poliesportiva coberta.

(…)  Apresentou  o  protocolo  nº  3.1.01.15.0000903502-88,  de  18/09/15,
solicitando a verificação do Corpo de Bombeiros.  A instituição já participou
do plano de abandono, adquiriu equipamentos de emergência (extintores,
blocos  de  iluminação  e  placas)  que  foram  instalados  de  acordo  com  a
instrução técnica vigente.

(…) Foi apresentado o protocolo nº 01-122252/15, de 21/09/15, solicitando a
vistoria da Vigilância Sanitária, onde aguarda a verificação.

(…) O quadro, à fl. 21, demonstra que o corpo docente possui habilitação de
acordo com as disciplinas indicadas.

 

O Termo de Responsabilidade emitido  pela Chefia do NRE  de
Curitiba,  em  07/12/15,  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. 24).

A Coordenação  de  Documentação  Escolar  –  CDE/Seed,  se
manifestou à fl. 53:

(…) 

1 – Esta CDE/SEED tomou ciência do contido no protocolado que solicita  o
Reconhecimento  para  fins  de  cessação  do  Ensino  Médio,  do  Colégio
Estadual Papa João Paulo I, do município e NRE de Curitiba;

2 –  Foi feita a verificação no SEJA – Sistema Estadual de Educação de
Jovens e Adultos, à fl. 49;

3 – Constatou-se que o curso foi autorizado no ano de 2013 e a instituição
de ensino efetivou 06 matrículas, no ano de 2014 efetivou 99 matrículas com
02 alunos concluintes, em 2015 não teve concluintes no referido curso, às
fls. 49 a 52.

Devido  o  curso  não  ter  reconhecimento  esses  Relatórios  Finais  estão
armazenados  aguardando  para  serem  validados  quando  os  Atos  Legais
estiverem em dia.

1.6 Parecer Pedagógico Deja/Seed (fls. 34 e 35)

O Departamento de Educação de Jovens e Adultos, pelo Parecer
nº 86/16 – Deja/Seed, de 17/06/16, encaminha a este Conselho o processo para o
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial, para fins de cessação.
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1.7 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 37 e 38)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1400/16 – CEF/Seed, de 05/07/16, é favorável ao reconhecimento do Ensino Médio,
na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, para fins de cessação.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, para fins de cessação,  do
Colégio  Estadual Papa João Paulo I – Ensino Fundamental e Médio, município de
Curitiba.

Embora no ofício nº 1106/16 – Sued/Seed, de 12/07/16, à fl. 40,
o encaminhamento refira-se ao reconhecimento do Ensino Médio, o pedido trata do
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial.

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  de  recursos  físicos,  humanos,  materiais,  pedagógicos e
tecnológicos condizentes com a proposta pedagógica. 

Cabe observar que a instituição de ensino  aderiu ao Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola e aguarda a obtenção do Certificado de
Conformidade. Não possui a Licença Sanitária, contudo, apresentou o número de
protocolo pelo qual solicita a vistoria do órgão competente.

Em 16/08/16, o processo foi convertido em diligência à instituição
de ensino para anexar:

– Cópia legível da Matriz Curricular com carimbo e assinatura da
direção;

– Justificativa informando a data do término da referida oferta;
–  Justificativa  informando  o  motivo  do  atraso  no  pedido  do

reconhecimento do curso;
–  Manifestação  da  CDE/Seed  sobre  a  regularidade  da  vida

escolar dos alunos, bem como anexar os Relatórios Finais.

O protocolado  retornou  a  este  Conselho  em  28/11/16,  com o
atendimento ao solicitado.
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II – VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao reconhecimento  do
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, do Colégio
Estadual Papa João Paulo I – Ensino Fundamental e Médio,  município de Curitiba,
mantido  pelo Governo do Estado do Paraná,  desde 24/04/13 até o final do ano de
2016, exclusivamente para fins de cessação.

Encaminhamos: 

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

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

É o Parecer.

    Ivo José Both
         Relator

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível  Médio
aprova o voto do Relator, por unanimidade.

                           Curitiba, 06 de dezembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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