
PROCESSO N° 1161/16 PROTOCOLO N° 13.301.859-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 759/16 APROVADO EM 06/12/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL ELZA SCHERNER MORO – ENSINO  
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

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

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLI

I -  RELATÓRIO

1.  Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1744/16 –
Sued/Seed, de  25/10/16,  encaminha a este Conselho  o expediente  protocolado no
NRE da Área Metropolitana Sul, em 14/08/14, de interesse do Colégio Estadual Elza
Scherner  Moro –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do  município  de  São  José  dos
Pinhais,  que solicita  o reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação
de Jovens e Adultos, presencial. .

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Elza Scherner Moro – Ensino Fundamental e
Médio, localizado na Rua Eliud Alves Pereira, nº 423, do município de São José dos
Pinhais, mantido pelo  Governo do Estado do Paraná,  obteve o credenciamento  da
instituição de ensino para oferta da Educação Básica, pela Resolução Secretarial nº
644/13, de 14/02/13,  pelo prazo de  cinco anos, a partir da data da publicação  em
DOE, de 04/03/13 até 04/03/18. 

O Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial,  obteve  autorização  de  funcionamento  do  curso,  pela  Resolução
Secretarial nº  541/13, de 01/02/13,  pelo prazo de dois anos, a partir de 21/02/13 a
21/02/15.

1.2 Dados do Curso

Curso:  Ensino  Médio, presencial, na modalidade Educação de
Jovens e Adultos
Carga horária: 1.200 horas
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Regime  de  matrícula:  matrícula  em  qualquer  tempo,  com  a
possibilidade  do  educando  submeter-se  a  processo  de
classificação,  aproveitamento  de  estudos,  previstos  no
Regimento Escolar, conforme a legislação vigente.
Regime  de  Oferta:  presencial  na  organização  coletiva  e
individual,  conforme  o  previsto  na  Instrução  nº  13/14  –
Seed/Sued.
Regime  de  funcionamento:  de  segunda  a  sexta-feira,  no
período noturno, das 19h00 às 22h45.
Frequência:  na  organização  individual  e  coletiva  é  de  100%
presencial,  sendo  que  a  frequência  mínima  na  organização
coletiva é de 75% e na organização individual é de 100%, em
sala de aula.

1.3 Organização Curricular
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1.4 Relatório de Avaliação Interna (fl. 170)

1.5 Comissão de Verificação (fl. 145)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
365/16,  de  15/07/16, do NRE  da Área Metropolitana Sul, composta pelos técnicos
pedagógicos: Ivone Chenchuk, licenciada em Letras; Alexandra Silva, graduada em
Administração e  Marilene  Parmezan,  licenciada em  Pedagogia, procedeu  a
verificação in loco, na data acima citada, emitiu laudo técnico favorável ao pedido de
reconhecimento do Ensino Médio,  na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial e informou:

(…)  possui  um laboratório  equipado  para  as  aulas  de  Física,  Química  e
Biologia...
(…) laboratório de Informática com 04 computadores...
(…)  possui  um  espaço  reservado  para  a  biblioteca...  acervo  bibliográfico
digitalizado…
(…)  Recebeu  um montante  para  implantação  de  acessibilidade,  que  será
efetivado  a  partir  do  segundo  semestre  de  2016...  para  a  colocação  de
rampas de acesso e sinalizações visuais, a escola possui um sanitário para
cadeirantes.
(…) conta com... uma quadra coberta...
(…) quadro de docentes... possuem a formação exigida pela legislação
 vigente.
(…)  Informa  ter  realizado  todos  os  procedimentos  e  encaminhado
documentação referente ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na
Escola para emissão do Certificado de Conformidade. 

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Sul, em  01/08/16, 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. 159).
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1.6 Parecer Deja/Seed (fl. 162)

O Departamento de Educação de Jovens e Adultos, pelo Parecer
n° 166/16, de 03/10/16, encaminha ao Conselho o processo de reconhecimento do
Ensino  Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  presencial,
considerando  que  os  aspectos  pedagógicos  estão  em  conformidade  com  as
orientações e a legislação vigente. 

 1.7 Parecer CEF/Seed (fl. 165)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico nº  2682/16,  de  11/10/16, é favorável  ao reconhecimento do Ensino Médio,
na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial. . 

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, do Colégio Estadual Elza
Scherner  Moro  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do  município  de  São  José  dos
Pinhais. 

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  infraestrutura  física, recursos  materiais,  pedagógicos  e
corpo docente em conformidade com as Deliberações nº 05/10 e nº 03/13 – CEE/PR 

Cabe ressaltar que o Colégio está adequando-se às normas de
acessibilidade para  os  educandos com deficiência.  Aderiu  ao Programa Brigadas
Escolares – Defesa Civil na Escola. Licença Sanitária com validade até 16/09/17. 

O  Parecer  CEE/CEMEP  nº  326/15,  de  30/07/15  adequou  as
matrizes curriculares do curso visando a unificação da nomenclatura da disciplina de
Língua Portuguesa. 

O motivo do atraso no pedido de renovação do reconhecimento
do Ensino Médio,  na modalidade Educação de Jovens e Adultos foi justificado  em
função do acúmulo de trabalho administrativo.

II -  VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao reconhecimento  do
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, do Colégio
Estadual Elza Scherner Moro – Ensino Fundamental e Médio, do município de São
José dos Pinhais, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, desde 21/02/13, e por
mais cinco anos,  contados a partir  de 21/02/15 até 21/02/20,  de acordo com as
Deliberações nº 05/10 e 03/13-CEE/PR.
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A  mantenedora deverá  garantir  as  condições  de infraestrutura
física, sanitárias e de segurança para o funcionamento da instituição de ensino e o
desenvolvimento  das  atividades  escolares,  com  destaque  para  a obtenção  do
Certificado de Conformidade às exigências de Prevenção de Incêndio e Emergências
e assegurar o atendimento das normas técnicas de acessibilidade em vigor.
 

A instituição de ensino deverá atender ao contido na Deliberação
nº  03/13-CEE/PR,  em relação  às  normas  e prazos ao  solicitar  a  renovação  do
credenciamento  da  instituição  de  ensino para  oferta  da  Educação  Básica  e  à
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

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;

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

É o Parecer.

Linda  Mary  Inacio  De  Bortoli
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, 06 de dezembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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