
PROCESSO Nº 1163/16                                PROTOCOLO Nº 13.610.000-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 761/16           APROVADO EM 06/12/16

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

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  SANTA  ROSA    –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO:  CURITIBA

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

RELATORA: LINDA MARY INACIO DE BORTOLLI

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1733/16      –
Sued/Seed, de 24/10/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Curitiba, em  11/05/15,  de interesse do Colégio Estadual Santa Rosa    –
Ensino Fundamental e Médio, município de Curitiba, que solicita de reconhecimento
do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Santa Rosa  – Ensino Fundamental e Médio,
localizado na Rua João Tobias de Paiva Neto, nº 515, Bairro Cajuru,  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 296/13, de   23/01/13,  pelo prazo de 05 (cinco) anos,  a partir  de  07/02/13 a
07/02/18.

O Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial,   foi  autorizado a funcionar pela Resolução Secretarial  nº 281/13,  de
23/01/13,  pelo prazo de 02 (dois) anos, a partir de 07/02/13  até  07/02/15  (fls.  118
e 143 ).

         A direção da instituição de ensino apresentou justificativa quanto
ao atraso na solicitação do reconhecimento do curso, a saber (fl. 148):

Em setembro de 2014, foi encaminhado ao Núcleo Regional de Educação
de Curitiba, Setor da EJA os documentos referentes a renovação (sic). (...)
EJA Ensino  Médio,  este  documento  estava  baseado  na  Resolução  (sic)
02/2010  e fomos orientados que os novos pedidos de renovação de cursos
deveriam  ser  baseados  na  Resolução  (sic)  03/13,  onde  as  alterações
necessárias demandaram um tempo maior que o previsto. No início do ano
letivo de 2015, ocorreram as paralisações e greves, dificultando ainda mais
a conclusão da documentação.
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No início de maio entregamos ao Núcleo Regional de Educação de Curitiba
a documentação necessária e esta foi protocolada na data de 11/05/2015.

1.2 Dados Gerais do Curso (fl. 102)

Curso:  Ensino  Médio,  modalidade  Educação  de  Jovens  e
Adultos, presencial.
Regime de funcionamento:   de 2ª a 6ª feira, preferencialmente,
no período noturno, podendo atender no período vespertino e/ou
matutino.
Carga  horária:1.200/1.306  horas,  conforme  matriz  curricular
apresentada 
Regime de oferta: na organização individual e coletiva.
Sistema de Avaliação:  para fins de conclusão de cada disciplina
do Ensino Médio, a nota mínima  exigida é 6,0 (seis vírgula zero)
e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total
da  carga  horária  de  cada  disciplina  cursada  na  organização
coletiva e 100% (cem por cento) na organização individual.

1.3 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 120)
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1.4 Avaliação Interna (fl. 116)

1.5 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
183/16,  de 14/04/16,  do NRE de Curitiba, composta pelas técnicas pedagógicas:
Cinei  de  Fátima  Vieira,  licenciada  em  Pedagogia;  Maria  Tereza  Cordeiro  Lins,
licenciada em Letras; e Josiane Cava Guimarães, licenciada em Ciências, procedeu
a verificação in loco, e emitiu laudo técnico ao pedido de reconhecimento do Ensino
Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial,(fls. 104 a 115).

    Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  de
20/04/16, é importante evidenciar (fls. 107 a 109):
                  

(...)

Certificado  de  Conformidade,  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, (...)

No laboratório de  Física, Química e Biologia, o ambiente é próprio, arejado,
as janelas são pintadas (...)

A instituição possui  o  laboratório  do Paraná-Digital  que possui  20 (vinte)
computadores  (...)  o  Laboratório  do  PROINFO,  com  04  (quatro)
computadores (...).
(...)
A biblioteca é composta por 05 (cinco) mesas(...)

O acervo bibliográfico é de: Literatura - 4000 e Didáticos – 504.

(...)
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Possui  duas  quadras  descobertas,  uma  quadra  coberta  com  banheiro
masculino e feminino para os alunos e para portadores educacionais com
necessidades especiais (...)
Referente ao acesso às pessoas com necessidades especiais, possui rampa
na entrada da instituição e banheiro para os mesmos adaptado.

O Termo de Responsabilidade exarado pelo NRE de Curitiba, de
20/04/16,  ratifica as informações contidas no relatório circunstanciado da Comissão
de Verificação, comprometendo-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. 122).

1.6 Parecer Pedagógico Deja/Seed (fl. 126).

O  Departamento  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  pelo
Parecer  nº  129/16  –  Deja/Seed,  encaminha  ao  CEE o  processo  para  o
reconhecimento do referido curso.  

1.7 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 138)

A Coordenação da Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2701/16 – CEF/Seed,  manifestou-se 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 Santa
Rosa – Ensino Fundamental e Médio, município de Curitiba.

Da análise do processo e com base no relatório circunstanciado
da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que  a  instituição  de  ensino possui
infraestrutura básica, recursos humanos devidamente habilitados, recursos materiais
e pedagógicos, atendendo à Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Convém  mencionar  a  informação  da Coordenação  de
Documentação Escolar – CDE/Seed, fl. 137:

Foi feita a verificação do SEJA – Sistema de Educação  de Jovens e Adultos
para  armazenamento  de  Relatórios  Finais.  Constatou-se  que  o  referido
estabelecimento ofertou as seguintes turmas(...):
Em 2013 uma turma com 14 alunos concluintes; em 2014 uma turma com
13 alunos  concluintes;  em 2015  uma  turma  com 17  alunos  concluintes,
conforme Relatórios Finais às fls. 131 a 136.
Devido  o  curso  não  ter  reconhecimento  esses  Relatórios  Finais  estão
armazenados  aguardando  para  serem  validados  quando  os  Atos  Legais
estiverem em dia.
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Cabe  observar  que  o  Colégio  está  vinculado  ao  Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,   mas  aguarda  o  Certificado  de
Conformidade.  Apresentou o laudo da Vigilância Sanitária válido até 28/10/18 (fl.
146). 

 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 do atendimento à Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, bem
como da paralisação dos profissionais da educação.        

             
         É importante retomar que o Parecer CEE/CEMEP nº 326/15, de

30/07/15,  concedeu  adequação  das  matrizes  curriculares  do  Ensino  Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, solicitada pelo Departamento
de Educação de Jovens e Adultos:  de Língua Portuguesa e Literatura para Língua
Portuguesa, a partir do ano letivo de 2015. Assim, o referido Departamento deverá
proceder a devida adequação.

Ao processo foram apensados o laudo da Vigilância Sanitária,
a justificativa quanto ao atraso na solicitação do pedido de reconhecimento do curso,
a vida legal  da instituição de ensino e o documento de habilitação específica da
professora indicada para Arte (fls. 142 a 148).

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 Santa Rosa – Ensino Fundamental e Médio, município de Curitiba, mantido
pelo Governo do Estado do Paraná, desde  07/02/13 e por mais 05 (cinco) anos a
partir de 07/02/15 até  07/02/20, de acordo com as Deliberações nº 05/10 e 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, principalmente com relação à obtenção
do  Certificado  de  Conformidade  às  exigências  de  prevenção  de  incêndio  e
emergências.

A instituição de ensino deverá:

a) alterar a Matriz Curricular do Ensino Médio, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos, presencial, quanto à nomenclatura da disciplina de
Língua Portuguesa,  de acordo com o Parecer CEE/CEMEP nº  326/15, de 30/07/15;

b) 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  a  oferta  da  Educação  Básica  e  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos,
presencial.
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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 Bortolli
                                                                  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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