
PROCESSO N° 1158/16 PROTOCOLO N° 13.816.000-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 774/16 APROVADO EM  06/12/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  PADRE  JOÃO  BAGOZZI  –  ENSINO
FUNDAMENTAL,  MÉDIO, PROFISSIONAL E NORMAL

MUNICÍPIO: CURITIBA

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

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I -  RELATÓRIO

1.  Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1732/16–
Sued/Seed, de  24/10/16,  encaminha a este Conselho  o expediente  protocolado
no NRE de Curitiba, em 21/10/15, de interesse do Colégio Padre João Bagozzi –
Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal, do município de Curitiba, que
solicita  a  renovação  do reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na  modalidade
Educação de Jovens e Adultos, presencial, para fins de cessação.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Padre João Bagozzi – Ensino Fundamental, Médio,
Profissional e Normal, localizado na  Rua  João Bettega, nº  01,  do  município de
Curitiba, mantido pela Congregação  dos  Oblatos  de  São  José,  obteve  o
credenciamento  da instituição de ensino para oferta da Educação Básica,  pela
Resolução Secretarial nº 3796/12, de 22/06/12, pelo prazo de cinco anos, a partir
da data da publicação em DOE, do início do ano de 2012 até o final do ano de
2017. 

A Resolução Secretarial nº 2661/01, de 07/11/01,  com base
no Parecer CEE/PR nº 260/01, de 12/09/01, autorizou o funcionamento do Ensino
Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  presencial e
automaticamente  reconheceu  o  curso,  pelo  prazo  de  dois  anos, a  partir  de
07/11/01 a 07/11/03.
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A instituição de ensino justifica à fl. 202:

O Colégio fez a verificação da vida legal da instituição para encaminhar os
processos de cessação dos cursos que estão inativos e constatamos que
no ano  de  2003 a  2005 não  houve  renovação  do  reconhecimento  do
Ensino Médio - Educação de Jovens e Adultos.
Informamos que durante este período cinco turmas concluíram o Ensino
Médio, por este motivo, estamos protocolando este processo para que os
alunos que concluíram não tenham prejuízos.
Justificamos que houve um lapso administrativo e não sabemos o motivo,
pois mudou toda a equipe.

1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em disciplinas.

Matriz Curricular (fl. 206)
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1.3 Relatório de Avaliação Interna (fl. 228)

1.4 Comissão de Verificação (fl. 220)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo
nº  213/16,  de  11/05/16, do  NRE  de  Curitiba,  composta  pelos  técnicos
pedagógicos:  Raquel  Geske, licenciada  em  Letras;  Josiane  Cava  Guimarães,
licenciada em Ciências; e Andrea Cristina Rissato, licenciada em Letras, procedeu
a verificação  in loco, emitiu laudo técnico  em 16/05/16, favorável  ao pedido de
renovação  do  reconhecimento  do  Ensino  Médio  na  modalidade  Educação  de
Jovens e Adultos, presencial, para fins de cessação e informou:

(…) A atual direção da instituição justifica que... não houve renovação do
reconhecimento do Ensino Médio – na modalidade EJA, cujo ato venceu
em 07/11/2003. Informaram também, que nos anos de 2003 a 2005 houve
cinco turmas concluintes na referida modalidade.

CS        3



PROCESSO N° 1158/16

A instituição esclarece que desde 2005 não houve mais procura de novas
matrículas, motivo pelo qual justificam a cessação do curso...
A instituição informa que a documentação dos alunos que frequentaram o
curso EJA – Ensino Médio,  no período de  2003 a 2005 encontram-se
conforme  os  preceitos  legais  exigidos.  Os  relatórios  finais  estão
devidamente validados e sob guarda e responsabilidade do Colégio Padre
João Bagozzi, disponíveis para consulta e/ou expedição de segunda via
quando requerida.
(…) Conforme já mencionado... lembramos que o referido curso não teve
demanda de matrículas desde o ano de 2005, portanto, há 11 anos que a
modalidade não é mais ofertada.

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Curitiba,  em  16/05/16,  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. 232).

1.5 Parecer Deja/Seed (fl. 248)
 
O  Departamento  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  pelo

Parecer  n°  170/16,  de  06/10/16,  encaminha  o  processo  ao  CEE/PR,  para  a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio, na modalidade de Educação de
Jovens  e  Adultos,  presencial,  para  fins  de  cessação, considerando  que  os
aspectos pedagógicos estão em conformidade com as orientações e a legislação
vigente.

 1.6 Parecer CEF/Seed (fl. 251)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer
Técnico nº 2702/16, de 17/10/16, 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  Padre  João  Bagozzi –  Ensino  Fundamental,  Médio,  Profissional  e
Normal, do município de Curitiba, para fins de cessação. 

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  do
relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que desde
2005  não  houve  procura  de  novas  matrículas  para  EJA,  motivo  pelo  qual,  a
instituição de ensino justifica a cessação do curso. 
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Consta  no  protocolado,  à fl.  236,  cronograma  de
funcionamento  das  turmas  do  Ensino  Médio  -  EJA, para  fins  de  cessação,
iniciadas em 17/07/2000 e finalizadas em 16/12/2005. 

A  Comissão  de  Verificação  relata,  às  fls.  226  à  229,  o
funcionamento  organizacional (corpo  docente,  Matriz  Curricular,  Regimento
Escolar, Projeto Político Pedagógico...), utilizados  no período de funcionamento
do curso.

O Núcleo Regional de Educação de Curitiba e a Coordenação
de Documentação Escolar/Seed, à fl. 233 e fl. 237, respectivamente, informaram
que os Relatórios Finais do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e
Adultos, referentes aos anos 2000 a 2005, encontram-se em ordem, arquivados
no Setor de Microfilmagem e disponíveis no Sistema Estadual de Registro Escolar
– SERE/WEB.

A instituição por sua vez, informou à Comissão que toda a
documentação dos alunos que frequentaram a EJA – Ensino Médio, no período
de 2000 a 2005 encontram-se conforme os preceitos legais exigidos, disponíveis
para consulta e /ou expedição quando requerida.

O  motivo  pelo atraso  no  pedido  de renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  na  modalidade  de  Jovens  e  Adultos, foi
justificado  pelo Colégio “justificamos que houve um lapso administrativo e não
sabemos o motivo, pois, mudou toda a equipe.”

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  Padre  João  Bagozzi –  Ensino  Fundamental,  Médio,
Profissional e Normal, do  município de  Curitiba, mantido  pela Congregação dos
Oblatos de São José,  a partir  de 07/11/03 até 31/12/2005,  exclusivamente,  para
fins de cessação, de acordo com as Deliberações nº 05/10 e nº 03/13-CEE/PR.

Adverte-se ao Colégio Padre João Bagozzi - EFMPN mantido
pela Congregação dos Oblatos de São José, do município de Curitiba, que deve
observar o cumprimento das Deliberações do Conselho Estadual de Educação,
que normatiza o Sistema de Ensino do Paraná.

Encaminhamos: 

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para a expedição do ato de renovação do reconhecimento do Ensino Médio, na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, para fins de cessação;
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b) o processo à instituição de ensino para constituir acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
 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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