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1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
Trata-se de pedido da Escola Técnica Rhema de autorização para, nos termos da Deliberação CEE
Nº 97/2010:
- mudança de endereço de Polo de apoio presencial, sito à Rua Miguel Rachid, 211, Ermelino
Matarazzo, São Paulo/SP, sob jurisdição da DER Leste 1, para a Av. Engenheiro Armando de Arruda
Pereira, 1788, Jabaquara, São Paulo/SP a ser jurisdicionado pela DER Sul 1 (fls. 02, Processo CEE Nº
82/2017);
- funcionamento do Curso de Educação de Jovens e Adultos, nos níveis de Ensino Fundamental e
Médio, na modalidade a distância (fls. 02 de ambos os Processos CEE Nºs. 80/2017 e 81/2017) e às
150/verso), para oferta de Curso Técnico em Transações Imobiliárias, eixo tecnológico Gestão e Negócios,
na modalidade EaD, nos termos da Deliberação CEE Nº 97/10. Sua Mantenedora é IESP – Inteligência
Educacional de São Paulo Ltda.-ME, CNPJ Nº 10.963.210/0001-39 ( Parecer CEE Nº 460/2015, fls. 165 e
166,ambos constantes do Processo CEE Nº 73/2012 – Volume I). Por meio do Parecer CEE Nº 304/2016,
de fls. 250 a 252, a Instituição foi autorizada a mudar o endereço da Sede e criar polos de apoio presencial,
também, nos termos da referida Deliberação (Processo CEE Nº 73/2012 – Volume II). A sede da Instituição
situa-se à Rua Doutor Antônio Bento, 113, Santo Amaro, São Paulo/SP, jurisdicionada à DER Sul 1.
O pedido foi instruído com os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal, em arquivos
eletrônicos em CDs, constantes nos referidos Expedientes.

1.2 APRECIAÇÃO
O pedido, em tela, fundamenta-se na Deliberação CEE Nº 97/10, cujos artigos 5º e 6º determinam
uma análise prévia feita por uma Comissão de Especialistas, indicada pela Câmara de Educação Básica.
Em 20-06-2017, foi publicada a Portaria CEE-GP Nº 298, de 19-06-2017, para designação dos respectivos
Especialistas.
Em 29-06-17, a Sede da Instituição e o Polo receberam a visita da referida Comissão. Esta foi
acompanhada por uma Supervisora de Ensino da Diretoria de Ensino Região Sul 1, para verificação in loco
das condições para oferta do Curso de Educação de Jovens e Adultos, nos níveis de Ensino Fundamental e
Médio, na modalidade a distância, e mudança de endereço de Polo de apoio presencial, da Rua Miguel
Rachid, 211, Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP, sob jurisdição da DER Leste 1, para a Av. Engenheiro
Armando de Arruda Pereira, 1788, Jabaquara, São Paulo/SP a ser jurisdicionado pela DER Sul 1, análise
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do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), material didático, tutoria e processos de comunicação com
alunos, instalações, dentre outros, à vista dos documentos apresentados.
A Comissão emitiu Relatório (de fls. 25 a 31, Processo CEE Nº 82/2017; de fls. 11 a 17, Processos
CEE Nºs. 80/2017 e 81/2017 e de fls. 271 a 277, Volume II do Processo CEE Nº 73/2012), do qual podemos
extrair as seguintes ponderações sobre as presentes solicitações:
“(...)
Regimento Escolar:
(...) Consta a organização didática e administrativa, as regras para matrícula, o modelo pedagógico
e de avaliação (EaD e presencial), sobre a expedição de certificados e diploma, a organização da
administração do pessoal docente, técnico, pedagógico e administrativo.
O Ambiente Virtual, a plataforma Moodle, está acoplado ao ambiente de secretaria da escola, com geração
de boleto, sistema de faltas e acompanhamento de documentação. Neste sentido, todas as diretrizes,
funcionalidades, ferramentas de comunicação e disponibilização de conteúdos pedagógicos e acadêmicos
são de responsabilidade da equipe multidisciplinar da Escola Técnica Rhema.
Infraestrutura:
Atualmente, a instituição está localizada na Zona Sul da Capital – São Paulo e possui amplas
instalações para escola de Educação de Jovens e Adultos, Ensino Técnico e ainda ser uma unidade de
Ensino a Distância de uma Instituição de Ensino Superior privada.
O polo visitado, por sua vez, também está sediado na região Sul de São Paulo, distante entre nove a dez
quilômetros da unidade atual. Em menor tamanho, porém bem localizado (três a quatro quadras do
Terminal Rodoviário e Estação do Metrô Jabaquara), a unidade está projetada para expansão de sua
infraestrutura, atendendo demandas futuras. Para a oferta de cursos de EJA, foram apresentados, na visita
in loco: 03 salas de aula com lousa acrílica, ventiladores, cadeiras universitárias; 01 Biblioteca bem arejada
e organizada, com computadores e acesso a Internet; 01 Área Administrativa, para atendimento geral; 01
Sala para reuniões e atendimento específico do futuro corpo docente e discente.
Os banheiros possuem acessibilidade assim como rampa de acesso para as salas de aula, embora estejam
em reforma. Aos mantenedores, foi sugerida a inserção de elementos de sinalização interna e indicação da
localização dos recintos citados anteriormente.
Equipe multidisciplinar para gestão da Educação a Distância:
É constituída pela coordenação pedagógica e está sob a responsabilidade da Escola Técnica
Rhema. Contudo, a entidade pedagógica utiliza os materiais didáticos produzidos pela Nova Concursos,
com sede em São Paulo/SP. A empresa possui experiência na modalidade produção de apostilas para
certames públicos, como materiais didáticos para autoestudo em avaliações como: ENEM (Exame Nacional
de Ensino Médio), Ingresso ao Ensino Superior (Vestibulares) e Certificações Específicas (Bancárias,
Judiciárias, Médicas, Pedagógicas etc.)
Assim, a Nova Concursos oferece, ao futuro estudante de Educação em Jovens e Adultos (EJA –
Ensino Fundamental II e Médio) na modalidade EaD (Educação a Distância), os seguintes produtos e
conteúdos, disponibilizados e certificados pela equipe pedagógica da Escola Técnica Rhema:
1. Produção de material didático impresso, digital e audiovisual;
2. Equipe multidisciplinar para atendimento e gestão das mídias;
Organização institucional para Educação a Distância: Emprego de tecnologias:
O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da Escola Técnica Rhema foi desenvolvido pelo corpo
pedagógico e técnico da escola, por meio de um sistema multimídia de aulas a distância, que pode ser
acessado através da plataforma disponível no site: http://www.colegiopraxis.com.br/ (Canto Direito Superior:
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Área Restrita Professores – Alunos), como também em outras mídias, tais como: DVDs, aulas
telepresenciais, livros, entre outros recursos tecnológicos possíveis.
Destaca-se que o aluno terá uma avaliação presencial, que contribui para a ratificação da
idoneidade, seriedade e compromisso social da Escola Técnica Rhema. A estrutura do AVA é construída
na plataforma Moodle e apresenta design instrucional coerente a proposta pedagógica para EJA, atende à
LDB e às Diretrizes curriculares.
O conteúdo é organizado em vídeo aula, conteúdo para estudo, links para acesso à internet,
exercícios e atividades para avaliação e fórum. Por sua vez, o mecanismo de acesso para alunos tem a
possibilidade de fazer a gestão pedagógica com controle de acesso, tempo de estudo, organização e
calendário de estudo e bloqueio para acesso a novas etapas sem que as aulas sequenciais sejam
encerradas.
Material didático:
 Impresso:
Serão oferecidos para os alunos materiais impressos, ou seja, os mesmos que estão inseridos na
plataforma virtual.
 Virtual:
Há vídeo aula, mas não foi apresentada a tradução para libras, impossibilitando a entrada de estudantes
com deficiência visual e auditiva. Não houve também a apresentação de algum software que pudesse
auxiliar tal público. (...)”
Quanto a este aspecto, os Especialistas fizeram suas considerações à Escola para que proceda
futuramente o ajuste.
“(...)
Unidades operacionais para desenvolvimento do curso:
A Unidade disponibilizará um coordenador e tutores presenciais que acompanharão os alunos em
aulas presenciais, transmissões gravadas e plantão de dúvidas. Da mesma forma, tais tutores e
coordenação ficam disponíveis para esclarecimentos quanto ao conteúdo e atividades propostas, no
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle.
Deve ser levado em conta que há tutorial gravado, em modelo de webcasting, para apresentação do
AVA e acesso ao conteúdo e atividades. Por sua vez, há um conjunto de documentos, em formato
breadcrumb (migalhas e caminhos) que possibilitam uma ação mediada diretamente pelo usuário/estudante.
(...)”
A conclusão da Comissão de Especialistas, com base no diagnóstico realizado, a partir da visita e
pela documentação avaliada, foi favorável à autorização de:
- mudança de endereço do Polo de apoio presencial, da Rua Miguel Rachid, 211, Ermelino
Matarazzo, São Paulo/SP, sob jurisdição da DER Leste 1, para a Av. Engenheiro Armando de Arruda
Pereira, 1788, Jabaquara, São Paulo/SP, a ser jurisdicionado pela DER Sul 1; e
- funcionamento do Curso de Educação de Jovens e Adultos, nos níveis de Ensino Fundamental e
Médio, na modalidade a distância.
Esta conclusão é fundamentada com as seguintes considerações:
“(...) apresenta os requisitos básicos necessários (...), com base no estudo dos documentos
encaminhados e das informações colhidas durante a visita técnica nessa escola. A comissão tem como
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objetivo a qualidade da educação, conforme diretrizes gerais da educação e da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo e, ainda, o atendimento aos dispositivos legais que devem ser rigorosamente
observados, razão pela qual o parecer conclusivo dessa comissão é favorável para a mudança de
endereço e a autorização do curso de Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental II e
Médio) na modalidade a distância”.
Ressalte-se que nos termos do artigo 14 da Deliberação supra, a Diretoria de Ensino deverá
publicar o ato prévio da instalação do polo e comunicar o início das atividades a este Colegiado.

2. CONCLUSÃO
À vista do exposto e nos termos da Deliberação CEE Nº 97/10:
2.1 Autoriza-se mudança de endereço do Polo de apoio presencial, da Rua Miguel Rachid, 211,
Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP, sob jurisdição da DER Leste 1, para a Av. Engenheiro Armando de
Arruda Pereira, 1788, Jabaquara, São Paulo/SP a ser jurisdicionado pela DER Sul 1.
2.2 Autoriza-se o funcionamento do Curso de Educação de Jovens e Adultos, nos níveis de Ensino
Fundamental e Médio, na modalidade a distância.

SEDE
POLO
POLO

DER
Sul 1
Sul 1
Santos

Endereço
Rua Doutor Antônio Bento, 113, Santo Amaro, SP
Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1788, Jabaquara, São Paulo/SP
Av. Adhemar de Barros, 987, 1º andar., Jd. Primavera, Guarujá, SP

2.3 Ressalte-se que, nos termos do art. 14 da Deliberação supra, a Diretoria de Ensino deverá
publicar o ato prévio da instalação do polo e comunicar o início das atividades a este Colegiado.
2.4

Envie-se cópia deste Parecer à Escola Técnica Rhema, à DER Leste 1, à DER Sul 1, à

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e
Avaliação Educacional - CIMA.
São Paulo, 21 de agosto de 2017

a) Cleide Bauab Eid Bochixio
Relatora

3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto da Relatora.
Presentes os Conselheiros: Cleide Bauab Eid Bochixio, Francisco Antônio Poli, Francisco José
Carbonari, Ghisleine Trigo Silveira, Nilton José Hirota da Silva e Jacintho Del Vecchio Júnior “ad hoc”.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 23 de agosto de 2017.

a) Cons.ª Ghisleine Trigo Silveira
Presidente da CEB
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da
Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto da Relatora.
Sala “Carlos Pasquale”, em 30 de agosto de 2017.

Consª. Sylvia Figueiredo Gouvêa
No exercício da Presidência, nos termos do Art. 11 da Deliberação CEE nº 17/1973
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