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PARECER CEE/CP Nº 05/21 APROVADO EM 16/04/21

CONSELHO PLENO

INTERESSADOS:

- PROFESSORES, PROFESSORAS E ALUNOS DO SISTEMA DE ENSINO EJA DE
CURITIBA

- APP – SINDICATO – MUNICÍPIO DE CURITIBA

- 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LONDRINA – MUNICÍPIO DE
LONDRINA

ASSUNTO:  Relatório da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte em atendi-
mento aos  Pareceres CEE/CP n° 08/20, n° 09/20 e n° 10/20, todos de
31/08/20.

RELATORES:  JACIR JOSÉ VENTURI, OSCAR ALVES E OZÉLIA DE FÁTIMA NESI 
LAVINA

EMENTA: Relatório da Secretaria de Estado da Educação e
do  Esporte  em  atendimento  aos  Pareceres  CEE/CP  n°
08/20,  n°  09/20 e n°  10/20,  todos de 31/08/20. Relatório
apreciado.

I – RELATÓRIO

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, por meio de
Despacho de 05/10/20, encaminhou a este Conselho expediente referente ao protoco-
lado n° 16.391.632-0, dos  Professores, Professoras e Alunos do sistema de ensino
EJA de Curitiba e enviou, com o mesmo teor, a matéria endereçada para o protocola-
do n° 16.406.178-7, da APP Sindicato, município de Curitiba, e n° 16.475.700-5, da
24ª Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina.

Os protocolados encaminhados a este Conselho culminaram nos
seguintes documentos:

-  Parecer CEE/CP nº 08/20, de 31/08/20, que tratou de solicita-
ção de que sejam tomadas as medidas cabíveis visando à suspensão imediata das al -
terações promovidas pela Secretaria Estadual de Educação, após o parecer favorável
do Conselho Estadual de Educação n° 231/2019, relativas à readequação da oferta da
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Educação de Jovens e Adultos, mormente quanto à organização semestral e em bloco
das disciplinas, e os novos horários de aula, da 24ª Promotoria de Justiça da Comarca
de Londrina.

- Parecer CEE/CP nº 09/20, de 31/08/20, sobre o abaixo-assina-
do de Professores, Professoras e Alunos do sistema EJA de Curitiba, solicitando refre-
ar e cancelar as medidas em relação à organização curricular, consequentemente al-
terar o Parecer CEE/BICAMERAL nº 231/19, de 07/11/19.

- Parecer CEE/CP nº 10/20, de 31/08/20, no que se refere à soli-
citação de revogação da proposta de mudança da oferta da Educação de Jovens e
Adultos na rede estadual de educação, aprovado pelo Parecer CEE/BICAMERAL n.º
231/19, de 07/11/19.

Diante do contido no Voto dos Pareceres mencionados, a Secre-
taria de Estado da Educação e do Esporte encaminhou o Relatório solicitado.

II- MÉRITO

Trata-se de Relatório da Secretaria de Estado da Educação e do
Esporte encaminhado a este Conselho em atendimento aos Pareceres CEE/CP n°
08/20, n° 09/20 e n° 10/20, todos de 31/08/20.

É importante expor que em 17/02/2020, a APP Sindicato protoco-
lizou no CEE/PR o processo n° 16.406.178-7, no qual solicitou a reestruturação da
oferta de EJA na Rede Estadual de Educação, cujo relator foi o Conselheiro Jacir J.
Venturi. Em 11/02/2020, os Professores e Alunos da EJA protocolizaram no CEE/PR o
processo n° 16.391.632-0, no qual denunciaram mudanças na organização da EJA no
Paraná e cuja relatora foi a Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina. Em 16/03/2020,
a  24.ª  Promotoria  de Justiça da Comarca de Londrina  protocolizou o processo n°
16.475.700-5, no qual solicitou providências em relação à modalidade EJA, e cujo re-
lator foi o Conselheiro Dr. Oscar Alves.

Relativamente  aos  processos mencionados,  os  votos  dos  três
Conselheiros determinaram que a SEED/PR enviasse ao Conselho, 60 (sessenta) dias
após o término de cada semestre, um relatório que especificasse o número total de
alunos matriculados no início e término do respectivo semestre, bem como o número
de aprovados e reprovados, como segue:

(...)
Envie ao Conselho, 60 (sessenta) dias após o término de cada semestre, um
relatório que especifique o número de estudantes matriculados que estão em
transição, e o número total de matriculados no início e término do respectivo
semestre, bem como o número de aprovados e reprovados, e ainda os fatos
relevantes que indiquem o melhor  aproveitamento do ensino-aprendizagem
dos estudantes; (…)
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Em 05/10/2020, o Prof. Roni Miranda Vieira, Diretor de Educa-
ção; Sra. Alessandra Maia Rosas, chefe do Depto. de Educação Profissional e EJA;
Prof. Anderson M. Camizella, coordenador de EJA da SEED, encaminharam o Despa-
cho de igual teor, ou seja, ipsis literis, que responde satisfatoriamente na análise dos
três conselheiros relatores, conforme demonstrado:

Abaixo, na Tabela 1 e para fins de ilustração, exibimos os índices de matrícu-
las, de abandono e de concluintes no ano 2019, sem a proposta implementada
pelo PARECER CEE/BICAMERAL nº 231/19.

             
A seguir apresentamos as tabelas referentes ao ano de implementação da 
nova organização curricular.

    

A Tabela 2, acima representada, indica que em fevereiro do ano corrente, fo-
ram matriculados nas escolas de Educação de Jovens e Adultos do Paraná,
99.061 estudantes. Desse total, 41.938 permaneceram em atividades escola-
res e foram aprovados. Entre os meses de fevereiro e julho, houve uma taxa
de abandono registrada em 14,4%, ou seja, 48,5% menor em comparação a
2019.

3



E-PROTOCOLOS DIGITAIS Nº 16.391.632-0, Nº 16.406.178-7 E Nº 16.475.700-5

A tabela 3, mostra que as matrículas nas escolas de EJA, em julho de 2020,
início do segundo semestre, obteve um total de 84.800 estudantes. Houve en-
tre os meses de julho a setembro, uma taxa de abandono de 11,2%. Essa
taxa, se deve as dificuldades que muitos estudantes têm encontrado em pros-
seguir os estudos de forma não presencial. Para uma melhor estatística, será
emitido um novo relatório após o fechamento do semestre, onde poderão ser
incluídos os dados de aprovados e concluintes.

A tabela 4, apresenta um comparativo com a faixa etária dos estudantes matri-
culados em fevereiro e em julho de 2020. Observa-se que no 1º semestre
66,8% e no 2º semestre 62,4% das matrículas na EJA refere-se à faixa etária
de 15 a 29 anos, ou seja, o perfil do aluno da EJA em sua grande maioria são
os adolescentes e jovens adultos. O comparativo revela também que na faixa
etária que compreende 30 a 50 anos, houve um aumento de 4,5% entre o 1º e
2º semestre, o que mostra que para esta faixa etária, a organização proporcio-
nada pela nova matriz curricular e pela organização semestral, vem possibili-
tando o ingresso e a elevação da escolaridade, contribuindo para que os
estudantes possam ter ascensão no mercado de trabalho. As demais fai-
xas etárias exibem leve redução nas matrículas, motivadas pelas dificul-
dades que se apresentam nesta pandemia. (grifos nossos)

De relevante, cumpre destacar que mesmo com a Covid19 e com
aulas remotas, os resultados foram auspiciosos, considerando as especificidades des-
ta modalidade de ensino. Por exemplo, dos 99.061 estudantes do 1.º semestre de
2020, 41.936 foram aprovados, que corresponde a 42,3% do total de matriculados e o
índice de desistência foi de apenas 14,4%. No 2.º semestre de 2020, o n.º de alunos
matriculados importou em 84.800 e, uma vez ainda não concluído o semestre, obvia-
mente não se dispõe do número de aprovados.

Consideramos importante também as estatísticas sobre a faixa
etária dos matriculados no 2.º semestre de 2020:
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- 47,7% têm idade entre 18 e 29 anos

- 36,3%, entre 30 e 59 anos

Após a verificação do Despacho enviado pela SEED/PR a este
CEE/PR, nós, os três Conselheiros Relatores, consideramos que o Relatório apresen-
tado expõe os índices de aprovação e desistência de forma satisfatória, tendo em vista
que a implantação da proposta de alteração ocorreu em um ano atípico, com um cená-
rio de pandemia e suspensão das aulas presenciais desde 20/03/2020, conforme o
Decreto Estadual exarado pelo Governo do Estado do Paraná.

Destarte,  frise-se  que  é  indispensável  que  a  SEED/PR
acompanhe e  fiscalize o desenvolvimento da proposta  de implantação do Parecer
CEE/Bicameral nº 231/19 neste 2º semestre de 2020, com o escopo de melhorias no
processo de ensino e aprendizagem da EJA do Paraná. 

III - VOTO DOS RELATORES

Face ao exposto e considerando os dados trazidos neste Pare-
cer, dá-se por atendido o solicitado à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte,
conforme o estabelecido no Voto dos Pareceres CEE/CP n° 08/20,  n°  09/20 e n°
10/20, todos de 31/08/20.

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do  Esporte  deverá
encaminhar,  no  início  do  ano  de  2021,  novo  relatório  a  respeito  da  situação  da
Educação de Jovens e Adultos, de julho a dezembro de 2020, relativo ao número total
de matriculados, bem como o número de aprovados e reprovados,  tendo em vista a
verificação e o acompanhamento dessa demanda.

É o Parecer.

Jacir José Venturi  Oscar Alves Ozélia de Fátima Nesi Lavina
 Relator     Relator  Relatora
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Sala Pe. Anchieta, 16 de abril de 2021.

DECISÃO DO CONSELHO PLENO
O Conselho Pleno aprova o voto dos Relatores  por quatorze votos favoráveis, um
voto contrário  da Maria das Graças Figueiredo Saad,  e três votos contrários com
declaração de voto, dos Conselheiros: Carlos Eduardo Sanches, Sandra Teresinha da
Silva e Taís Maria Mendes.

João Carlos Gomes
Presidente do CEE/PR
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