
20 DE AGOSTO DE 2021 – 09h.
Presentes:  Presidente:  João  Carlos  Gomes,  Vice-Presidente:  Jacir  José  Venturi.
Conselheiros(as): Ana Seres Trento Comin, Carlos Eduardo Sanches, Clemencia Maria
Ferreira  Ribas,  Christiane  Kaminski,  Décio  Sperandio,  Fabiana  Cristina  de  Campos,
Fátima  Aparecida  da  Cruz  Padoan,  Flávio  Vendelino  Scherer,  Jacir  Bombonato
Machado, Maria das Graças Figueiredo Saad, Marise Ritzmann Loures, Marli  Regina
Fernandes da Silva, Oscar Alves, Ozélia de Fátima Nesi Lavina, Rita de Cássia Morais,
Sandra Teresinha da Silva e Taís Maria Mendes.
I - Expediente 
a) avisos e comunicações; 
b) indicações e proposições. 
II Ordem do dia 

1) e-Prot: 17.584.058-3 
Int.: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte/Diretoria de Educação/ Departamento de Educação 
Profissional/Coordenação de Educação de Jovens e Adultos. Mun.: Curitiba Ass.: Recurso solicitando a 
revogação do contido na letra “a” no Voto do Parecer CEE/CEMEP nº 99/2021, de 18/03/21. Rel: Sandra 
Teresinha da Silva e Taís Maria Mendes 
Dec.: 
Pedido de Vista: Oscar Alves 

2) 2) e-Prot: 17.974.723-5
Int..: Conselho Estadual de Educação do Paraná. 
Ass.: Relatório parcial de atividades, para conhecimento, contendo a sistematização dos trabalhos realizados 
pela Comissão Especial Temporária de Avaliação da Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino do 
Paraná e pela Comissão de Estudos de Atualização da Deliberação n.º 03/2013-CEE/PR. 
Rel.: Carlos Eduardo Bittencourt Stange, Carlos Eduardo Sanches, Cleto de Assis, Mário Cândido de 
Athayde Júnior, Marli Regina Fernandes da Silva, Naura Nanci Muniz Santos, Oscar Alves, Ozélia de Fátima
Nesi Lavina, Sandra Teresinha da Silva e Taís Maria Mendes. 

III - Outros assuntos
A (7.ª) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 20.ª (vigésima) Sessão, foi reali-
zada no dia 20 de agosto de 2021, a distância, e por dispositivo eletrônico, com funda-
mento no artigo 7.º, § 2.º, inciso I, do Decreto Estadual n.º 4.230/2020, exarado pelo Go-
vernador do Estado do Paraná, em 16 de março de 2020, alterado, entre outros, pelo De-
creto Estadual n.º 4.258, de 18 de março de 2020, que dispõem sobre as medidas para o
enfrentamento da emergência de Saúde Pública, de importância internacional, decorrente
do Novo Coronavírus  – COVID-19,  e  posteriormente  pelo  Decreto  Governamental  n.º
6.637, de 20/01/2021. Em consonância com o artigo 7.º do primeiro Decreto, os titulares
dos Órgãos e entidades compreendidos no seu artigo 1.º poderão, após análise justificada
da necessidade administrativa, e dentro da viabilidade técnica e operacional, suspender
total ou parcialmente o expediente do Órgão ou entidade, assim como o atendimento pre-
sencial ao público, bem como instituir o regime de teletrabalho para servidores, resguar-
dando, para manutenção dos serviços considerados essenciais, quantitativo mínimo de
serviços em sistema de rodízio, através de escalas diferenciadas e adoções de horários
alternativos. Com este embasamento, o Vice-Presidente do CEE/PR em exercício, Jacir
José Venturi, agradeceu a presença e a colaboração de todos(as), em especial ao Con-
selho Pleno, à Secretária-Geral, Claudia Mara dos Santos, à assessora Marcia Helena
Kovalhuk Pereira, à Coordenadora Pedagógica Izes Neira Kuchpil, demais Coordenações
e servidores do CEE/PR, e às assessorias Jurídica, Pedagógica e Técnico-administrativa.
Em continuidade, fez a chamada dos Conselheiros(as) e constatou o número regimental.
Na sequência, sugeriu inverter a pauta e iniciar pelo item II, sendo sua sugestão acatada
pelo Conselho Pleno. Logo após, o Conselheiro Suplente Mario Cândido de Athayde Ju-
nior justificou sua presença em razão da prestação de conta e registro formal em Portaria
da Presidência do CEE/PR; da mesma forma procedeu o Conselheiro Suplente  Carlos
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Eduardo Bittencourt Stange, presente na Sessão em razão dos relatórios parciais das
atividades das Comissões. O Vice-Presidente Jacir José Venturi agradeceu a presença
e as contribuições dos referidos Conselheiros e retomou a pauta. Em seguida, a Conse-
lheira Sandra Teresinha da Silva informou que iniciaria o relato e o Conselheiro Carlos
Eduardo Sanches faria a continuação, conforme haviam combinado em reunião anterior.
Destacou que fora feito no Conselho Pleno uma apresentação dos trabalhos das duas Co-
missões em reunião que antecedeu a vinda do Secretário de Estado da Educação e do
Esporte (Seed) Renato Feder, ocasião em que se tratou do Sistema de Avaliação da Edu-
cação Básica. Disse que após a reunião com o Secretário, as duas Comissões se reuni-
ram mais uma vez, (foi a última reunião conjunta das duas Comissões) tendo a participa-
ção do Presidente do CEE/PR João Carlos Gomes. Nesta reunião, foi relatado que es-
tava sendo feito um documento síntese de recomendações, princípios e considerações,
entendidos como coerentes pelas duas Comissões, e que deveriam ser trabalhados pela
Comissão a ser constituída com integrantes da Secretaria de Estado da Educação e do
Esporte (Seed), e por este Conselho. Ressaltou que o documento foi concluído naquela
reunião e o Presidente do CEE/PR João Carlos Gomes solicitou que fosse registrado
todos os trabalhos das duas Comissões em um protocolado, inclusive a assessora Márcia
Buzatto participou da reunião e indicou que essa seria, de fato, a melhor forma de registro
dos trabalhos das Comissões, tendo em vista que seria o encerramento de uma etapa
que teria continuidade pela Comissão Conjunta. Observou que para finalizar essa etapa, a
Comissão, a pedido do Presidente do CEE/PR elaborou um protocolado, no qual foram
anexados todos os documentos e relatórios, inclusive aqueles apresentados pelas duas
Comissões ao Conselho Pleno desde 2019, 2020. Destacou que a Comissão responsável
pela Deliberação n.º 03/13 – CEE/PR apresentou dois pareceres que foram aprovados no
Conselho Pleno, e a Comissão de Avaliação elaborou vários outros documentos. Ressal-
tou que o material a ser lido na presente data já consta no protocolado citado. Na sequên-
cia, agradeceu ao Conselho Pleno e convidou o Conselheiro  Carlos Eduardo Sanches
para iniciar a leitura do Relatório. O referido Conselheiro explicou que se referia ao pro-
cesso e-Protocolo n.º 17.974.723-5, de interesse do Conselho Estadual de Educação do
Paraná, cuja redação é a seguinte: “RELATÓRIO PARCIAL DE ATIVIDADES. ASSUNTO:
Sistematização dos trabalhos realizados pela Comissão Especial Temporária de Avalia-
ção da Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino do Paraná e pela Comissão de
Estudos de Atualização da Deliberação n.º 03/2013-CEE/PR. Conselheiros responsáveis:
Carlos Eduardo Bittencourt Stange, Carlos Eduardo Sanches, Cleto de Assis, Mário
Cândido de Athayde Júnior, Marli Regina Fernandes da Silva, Naura Nanci Muniz
Santos, Oscar Alves, Ozélia de Fátima Nesi Lavina, Sandra Teresinha da Silva, Taís
Maria Mendes. 1. Histórico. O Conselho Estadual de Educação do Paraná instituiu a Co-
missão de Estudos de Atualização da Deliberação n.º 03/2013-CEE/PR e a Comissão Es-
pecial Temporária de Avaliação da Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino do
Paraná por Portarias específicas. Em um primeiro momento, as Comissões realizaram
suas atividades paralelamente em consonância com suas finalidades e, posteriormente,
em reuniões conjuntas. A partir da análise das atividades prospectadas para cada uma
das etapas dos trabalhos, entende-se que ambas as Comissões alcançaram seus objeti-
vos, ao equalizarem seus debates em torno da proposta de construção do Sistema Esta-
dual de Avaliação da Educação Básica do Paraná (SAEP), que deverá integrar a próxima
norma de regulação, avaliação e supervisão do Sistema Estadual de Ensino do Paraná,
que venha substituir a Deliberação n.º 03/2013-CEE/PR. 2. Relatório. A Comissão Especi-
al Temporária de Avaliação da Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino do Para-
ná foi constituída pela Portaria CEE/PR n.º XX DATA: XX/08/2021 08/2017, de 08 de de-
zembro de 2017, alterada na sequência pelas Portarias CEE/PR n.º 08/2018, n.º 13/2019,
n.º 20/2019, n.º 1/2020, e n.º 4/2021. A Comissão de Estudos de Atualização da Delibera-
ção n.º 03/2013-CEE/PR foi instituída pela Portaria n.º 11/2019, de 12 de abril de 2019,
posteriormente alterada pelas Portarias n.º 16/2019, n.º 17/2019 e n.º 10/21. Ambas as
Comissões desencadearam suas atividades de acordo com as suas finalidades e decidi-
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ram organizar este protocolado, que registra as atividades realizadas desde que foram
instituídas. O encerramento desta etapa de trabalho culmina com a proposta de constru-
ção do Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica (SAEP), por meio de Comis-
são Conjunta integrada por membros deste Conselho e da Secretaria de Estado da Edu-
cação e Esporte, almejando o que preceituam o art. 11 da Lei n.º 18.492/2015, de 25 de
julho de 2015, e a respectiva Meta 7, estratégias 7.3 e 7.4 do Plano Estadual de Educa-
ção do Paraná (PEE 2015-2025), e o Art.  61 da Deliberação n.º 03/2013- CEE/PR. O
SAEP constitui ação basilar para a compreensão pedagógica das políticas, projetos, pro-
gramas e ações escolares bases da oferta de ensino de qualidade. Portanto, é essencial
para os processos regulatório e de supervisão, razão pela qual não se pode estruturá-lo
sem a necessária compreensão e aderência com as normas para a regulação, supervisão
e avaliação das instituições de ensino da Educação Básica, mantidas e administradas pe-
los poderes públicos estadual e municipal, e por pessoas jurídicas ou físicas de direito pri-
vado, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, atualmente instituídas pela
Deliberação n.º 03/2013-CEE/PR. Pari passu, o SAEP e as normas para a regulação, su-
pervisão e avaliação da Educação Básica propiciam ao Sistema Estadual de Ensino, às
redes e às instituições de ensino parâmetros legislativos, de organização pedagógica, do
corpo social da comunidade escolar e de infraestrutura assentados em princípios de cará-
ter pedagógico, formativo e interdisciplinar estratégicos para a tomada de decisões em
geral, e para a formulação de políticas públicas. A proximidade e a integração entre essas
duas grandes ações de Estado permitem reconhecer situações, meta-avaliar políticas e
processos, sob a perspectiva da equidade no desenvolvimento educacional na Educação
Básica. Dessa maneira, contribuem para proporcionar igualdade de condições na vida es-
colar, para a DATA: XX/08/2021 continuidade de estudos e para a formação humana, de
cidadania e para o mundo do trabalho, princípios constitucionais da Educação Básica.
Para fins de documentação e registro, anexo a este documento constam os respectivos
relatórios da Comissão de Estudos de Atualização da Deliberação n.º 03/13-CEE/PR e da
Comissão Especial Temporária de Avaliação da Educação Básica no Sistema Estadual
de Ensino do Paraná.  3.  Proposta de encaminhamento.  Estas Comissões registraram
seus principais entendimentos e sugestões no documento “Princípios e procedimentos re-
comendados para o trabalho de construção do Sistema Estadual de Avaliação da Educa-
ção Básica do Paraná (SAEP) e da próxima norma de regulação, avaliação e supervisão
do Sistema Estadual de Ensino do Paraná” (anexo). O que se propõe é que esse docu-
mento, após aprovação deste Colegiado, seja encaminhado à Comissão Conjunta CEE/
SEED, com o objetivo de oferecer subsídios para o cumprimento de suas finalidades. As-
sim, ele poderá ser utilizado como ponto de partida para a nova etapa de trabalho, que
venha culminar em dois produtos que se articulam: a construção do SAEP e a reestrutu-
ração da nova norma de regulação, avaliação e supervisão. Entende-se que esses produ-
tos deverão ser regulamentados por este Colegiado futuramente, tendo em vista sua fun-
ção estabelecida pela Constituição do Estado do Paraná de órgão normativo do Sistema
Estadual de Ensino. Por conseguinte, sugere-se que uma ou mais comissões sejam insti-
tuídas para a elaboração das minutas de deliberação que as instituirão” . Na sequência, a
Conselheira Sandra Teresinha da Silva expôs que o referido documento foi encaminha-
do ao Conselho Pleno e para as duas Comissões. Citou que recebeu da Seed protocola-
do com sugestões para alteração da Deliberação n.º 03/13-CEE/PR e solicitou esclareci-
mentos quanto ao seu encaminhamento. Em continuidade, o Vice-Presidente Jacir José
Venturi apresentou o processo e-Protocolo n.º 17.584.058-3, de interesse da Secretaria
de Estado da Educação e do Esporte/Diretoria de Educação/ Departamento de Educação
Profissional/Coordenação de Educação de Jovens e Adultos, município de Curitiba, que
trata de “Recurso solicitando a revogação do contido na letra “a” no Voto do Parecer CEE/
CEMEP n.º 99/2021, de 18/03/21”, de relatoria da Conselheira Sandra Teresinha da Sil-
va e Taís Maria Mendes e pedido de vista do Conselheiro Oscar Alves. Por questão de
ordem, a Conselheira Sandra Teresinha da Silva esclareceu que era relatora do primeiro
pedido de vista e o relato do Conselheiro Oscar Alves era o segundo. O Conselheiro Os-
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car Alves explicou que, por ordem, o relato deveria ser primeiramente das Conselheiras
Sandra Teresinha da Silva e Tais Maria Mendes, que fizeram um relato em conjunto, e
que seu pedido de vista era decorrente deste relato. A Conselheira Sandra Teresinha da
Silva esclareceu que combinou com a Conselheira Tais Maria Mendes e que, dado ao
conhecimento do assunto pelo Conselho Pleno, faria apenas menção e esclarecimentos
sobre algumas partes do protocolado. Durante o relato, o Presidente do CEE/PR assu-
miu a Presidência e foi informado pelo Presidente em exercício, Jacir José Venturi so-
bre o assunto que estava sendo pautado. Na sequência, a Conselheira  Sandra Teresi-
nha da Silva continuou destacando as principais partes do relato. No âmbito dos seus es-
clarecimentos e apontamentos, o Presidente do CEE/PR ressaltou que o protocolado em
tela está dentro das normas, haja vista que está incluído na pauta da 7ª Reunião Ordiná-
ria, conforme previsto. Após os destaques, fez a leitura das proposições que entenderem
ser corretas acerca do assunto. Em continuidade, e considerando o conjunto das informa-
ções apresentadas, fez a leitura do item “III - VOTO DAS RELATORAS: Face ao exposto,
somos pela manutenção da alínea “a” no Voto do Parecer CEE/CEMEP n.º 99/21, de
18/03/21, para garantir o direito do estudante do Ensino Médio da modalidade Educação
de Jovens e Adultos da Rede Estadual de Ensino de cursar a matriz curricular em que se
matriculou, e para manter a regularidade da matriz curricular implantada gradativamente
no segundo semestre de 2021, em conformidade com a Informação n.º 16 - DEDUC/DEP/
CEJA. Propomos que a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) oriente
as instituições de ensino da Rede Estadual com oferta do Ensino Médio na modalidade
Educação de Jovens e Adultos para a (o): a) atualização da Proposta Pedagógica Curri -
cular para o Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos, em consonância com a le -
gislação vigente, as especificidades dessa modalidade educacional e de seus estudantes
e a propostas curriculares implementada; e b) estudo da viabilidade do agrupamento dos
estudantes que ingressaram nas matrizes curriculares em vigor, em turmas das discipli-
nas que estão concentradas em uma única série, considerando o número de estudantes e
suas possibilidades quanto a horário, do número e disponibilidade dos professores por
disciplina, número de turnos, distribuição dos professores por turno, salas de aula dispo-
níveis, ou seja, de acordo com as suas condições e realidade. Encaminhe-se este Pare-
cer à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte para ciência”. Em seguida, apre-
sentou a  “EMENTA: Parecer favorável à manutenção da letra “a” no Voto do Parecer
CEE/CEMEP n.º 99/21, de 18/03/21. Proposições à Secretaria de Estado da Educação e
do Esporte”. Finalizado o relato, o Presidente do CEE/PR agradeceu à Conselheira San-
dra Teresinha da Silva e concedeu a palavra ao Conselheiro Oscar Alves, relator do pe-
dido de vista, o qual agradeceu à assessora Margarete de Souza e especialmente ao
Conselheiro e Vice-Presidente Jacir José Venturi pelas contribuições na elaboração do
seu parecer de pedido de vista. Explicou que foi relator do Parecer n.º 231-Bicameral/
CEE/PR, quando a Seed propôs, em 2019, a alteração da matrícula por disciplina fazendo
a organização semestral. Observou que as justificativas residem nas diversas vezes em
que os representantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) estiveram no CEE/PR
prestando esclarecimentos. Disse que os dados que o impressionaram a propor a aprova-
ção daquela proposta foram os da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção do Paraná (Celepar), informando que o atendimento de oferta da EJA era uma parce-
la ínfima de jovens e adultos, em relação aos que estavam fora da escola e precisavam
ser incluídos educacional e socialmente nos cursos ofertados. Destacou que a Seed esta-
va realmente querendo superar as dificuldades dos estudantes e melhorar a situação da
aprendizagem, por isso, propôs a organização semestral. Nesta esteira, citou a Delibera-
ção n.º 05/10-CEE/PR, em seu artigo 8º, o qual dispõe que a organização dos cursos da
EJA deve combinar  momentos coletivos e individuais,  não exclusivamente  individuais.
Também citou o artigo Art. 12 da mesma Deliberação, que dispõe: “Os cursos da Educa-
ção de Jovens e Adultos autorizados e que culminam com a expedição de certificados de-
verão ter a duração mínima de dois (02) anos e um (01) ano e meio, respectivamente
para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, independentemente da forma de or-
  7ª Reunião Ordinária  - 20ª Sessão - Conselho Pleno- Agosto/2021.

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187



ganização curricular”. Neste contexto, disse que quando se fez a proposta da Seed para
quatro semestres, um dos motivos, e que o Conselheiro Jacir José Venturi já explicou no
Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021, foi a possibilidade de articulação com a Educação Pro-
fissional, já que todas as Diretrizes, nacionais e estaduais, aconselham para essa articula-
ção preferencialmente e foi essa a intenção da Seed. Contudo, veio a pandemia, o que a
impossibilitou de ofertar a EJA articulada à Educação Profissional. Assim, a Seed mante-
ve o que o CEE/PR havia aprovado. O que se fez na proposta de redução para a oferta
em três semestres foi adequar a legislação nacional e a nossa própria normatização. Infe-
lizmente, a primeira proposta, de passar a matrícula individual para o curso semestral, ge-
rou muita polêmica, divergências oriundas no próprio CEE/PR, gerando recurso do Con-
selheiro Jacir José Venturi e da Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina, e o Conse-
lho precisou se debruçar horas para estudar o assunto. Contudo, na verdade, a legislação
nunca obrigou a matrícula por disciplina. Reportou-se a outras legislações e pediu licença
para ler partes importantes de seu Parecer. Destacou os principais aspectos que envol-
vem o mérito do tema em tela. Na sequência, fez a leitura do “VOTO DO RELATOR: Face
ao exposto, somos favoráveis ao acolhimento do recurso interposto pela SEED, revogan-
do o contido na letra “a” do Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021, de 18/03/2021, para a ofer-
ta da modalidade de Educação de Jovens e Adultos com a nova Matriz aprovada nesse
Parecer. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte deverá: a) implementar no se-
gundo semestre do ano letivo de 2021, a Matriz Curricular contida no Parecer CEE/CE-
MEP n.º 99/2021, concomitante à Matriz Curricular aprovada pelo Parecer CEE/BICAME-
RAL n.º 231/2019; b) oportunizar a partir do início do ano letivo de 2022, preferencialmen-
te, aos estudantes já matriculados em matrizes anteriores, a continuidade de estudos na
Matriz Curricular aprovada pelo Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021; c) permitir, ainda no
decorrer do ano do 2022, mesmo com a simultaneidade, a matrícula aos estudantes que
precisarem cursar o semestre 4 do Parecer CEE/BICAMERAL n.º 231/2019, após análise
e parecer favorável da SEED/ DEP/CEJA; d) implementar e adequar a oferta da Educa-
ção de Jovens e Adultos, para o início do ano letivo de 2022, a organização prevista nas
legislações nacional e estadual específicas para o Ensino Médio; e) orientar as institui -
ções e redes ensino, do Sistema Estadual de Ensino, a procederem as adequações em
suas Propostas Pedagógicas Curriculares, dessa modalidade educacional, e iniciarem a
sua implementação, gradativa, no início do ano letivo de 2022, em consonância com a le-
gislação específica vigente. Encaminhe-se este Parecer à Secretaria de Estado da Edu-
cação e do Esporte para ciência e providências. É o Parecer”. Na sequência, fez a leitura
da EMENTA: “Parecer favorável ao Recurso, que solicita a revogação do contido na letra
“a” no Voto do Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021, permitindo a oferta simultânea das ma-
trizes a todos os estudantes da modalidade. Determinação à SEED que implante o Ensi -
no Médio, na modalidade EJA, a partir do início do ano letivo de 2022, cumprindo as le-
gislações nacionais e estaduais específicas vigentes”. Após a exposição do Parecer de
pedido de vista feito pelo Conselheiro Oscar Alves, o Presidente do CEE/PR colocou em
discussão. Com a palavra, o Conselheiro Jacir José Venturi expôs que é compreensível
certas dificuldades de entendimento das peculiaridades da EJA, sobretudo as estatísticas,
um tanto quanto desencontradas e, principalmente, a questão da organização. Afirmou
que quando fez o pedido de vista, que redundou no Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021 foi
defendido claramente que a diminuição de quatro para três semestres é uma prática usual
no Brasil e, no Estado do Paraná, não é diferente. Isso se deve ao fato de que o aluno
tem um percurso menor, pois ele termina em um ano e meio, seja para ingressar no mer -
cado de trabalho ou no Ensino Superior. Também defendeu que a matriz de três semes-
tres como está posta agora, e que foi aprovada no Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021 tem
o grande mérito de apresentar em cada disciplina, em cada componente curricular, come-
ço, meio e fim. Assim, o estudante poderá se preparar melhor quando for participar do
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), bem
como outros exames que irão acontecer no Estado do Paraná no segundo semestre. Em
continuidade, justificou o porquê iria votar no Parecer do Conselheiro  Oscar Alves. Em
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primeiro lugar, argumentou que facilita a gestão, a organização de turmas, já que existe
no Estado do Paraná 298 (duzentos e noventa e oito) Centros Estaduais de Educação
Básica para Jovens e Adultos (Ceebja), com uma grande complexidade. Há também a
EJA em nove Unidades Prisionais e em dezenove unidades de socioeducação. Argumen-
tou que pesa o fato de saber que havendo unificação haverá redução de custos por parte
da Seed, caso contrário, corre-se o risco de se ter turmas de quatro ou cinco alunos. Ob-
servou que essa questão implica no zelo pelo dinheiro público. Também citou as dificulda-
des de conviver com mudanças constantes de Sistemas. Assim sendo, essa unificação
para a parte de Tecnologias da Informação (TI) facilita e há redução de custos nesse as -
pecto também. Lembrou que as duas matrizes, tanto a de quatro como a de três semes-
tres, têm exatamente ou praticamente o mesmo conteúdo, além do mérito da alternância
daquelas disciplinas consideradas como hards, ou seja, mais difíceis, no caso a Matemáti-
ca, a Física, a Química, a própria Biologia, com as disciplinas que são mais softs, que é o
caso de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Educação Física, Neste sentido, há uma
alternância muito boa em cada semestre, sem sobrecarga de disciplinas mais difíceis ou
as consideradas mais fáceis. Desse modo, a proposta que está sendo colocada como re-
curso pela Seed atende plenamente a legislação, ou seja, 1.200 horas, atende a LDB, e
isso é muito bem enfatizado no Parecer do Conselheiro Oscar Alves, que está servindo
de base, inclusive, para a Comissão da EJA, que foi instalada pelo Presidente do CEE/
PR, e já foram feitas três reuniões dessa Comissão, cuja base é exatamente essa Resolu-
ção CNE/CP n.º 01/21, portanto, bem recente. Observou que a tônica da referida Resolu-
ção se resume em flexibilização para a EJA. Neste sentido, evidentemente, é preciso ter
essa mentalidade de que a EJA possui alunos acima de 18 anos para o Ensino Médio,
trabalha com pessoas mais adultas e boa parte delas já se encontra no mercado de traba-
lho. Destacou que a Deliberação n.º 09/2001-CEE/PR permite o aproveitamento de estu-
dos que vai ser evidentemente implementado, a progressão parcial e o plano especial de
estudos. É necessário ponderar que hoje, para a Seed, no que diz respeito à EJA é funda-
mental a implementação do Ensino Médio em 2022, em função da aprovação da nova
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). No seu entendimento, o CEE/PR certamente
será demandado também em função dessa questão que compreende mais um complica-
dor em meio ao regime de três e de quatro semestres. Nesta esteira, corre-se o risco de
se ter, simultaneamente, quatro organizações diferentes, aspecto que considera de gran-
de complexidade. Reportou-se a questão da perda da Matemática, apontada pela Conse-
lheira Sandra Teresinha da Silva. Explicou que essa questão realmente sensibiliza. So-
bre a Língua Portuguesa, disse que não haverá perda porque a implementação de três
semestres para a EJA iniciou no segundo semestre de 2021, ou seja, não vamos ter ne-
nhum aluno que não tenha concluído a Disciplina de Matemática, seja no regime anterior
ou no regime atual, todos irão terminar a Língua Portuguesa no regime de quatro ou de
três semestres. Assim, não haverá prejuízo para esta disciplina. Haverá, sim, prejuízo
para Matemática e não é pequeno, em princípio para o aluno que está fazendo hoje a EJA
de quatro semestres ou que está no terceiro semestre de quatro, portanto, que fez meta-
de da disciplina. Disse que dialogou com a Seed, que tem flexibilizado, não proibindo, per-
mitindo realmente a resolução da questão, caso a caso, de modo a não prejudicar o alu-
no. Trata-se de uma situação mais pontual, relativamente fácil de resolver, permitindo que
se oferte esse semestre adicional para Matemática, para que o aluno tenha realmente a
completude da disciplina nas 200 (duzentas) horas, ou se quiserem ser mais precisos, no
caso de 4 semestres, 183 (cento e oitenta e três) horas. Na sequência, o Presidente do
CEE/PR agradeceu ao Conselheiro  Jacir José Venturi e concedeu a palavra à Conse-
lheira Tais Maria Mendes que agradeceu a Conselheira Sandra Teresinha da Silva pela
brilhante exposição e ao Conselheiro  Oscar Alves. Iniciou dizendo que defendem essa
condição de permanecer a alínea “a”, haja vista que se reuniram com o Coordenador da
EJA/Seed, ocasião em que várias dificuldades para que permanecesse a alínea “a”, foram
apresentadas pela Seed, e as referidas relatoras apresentaram solução, inclusive a condi -
ção de os alunos cursarem as disciplinas diante de turmas conjugadas. Observou que não
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existe prejuízo financeiro para a Seed, tampouco, dificuldades com a organização para as
escolas. Entendem que a situação tem que ser passageira. Contudo, essas turmas preci-
sam ser mantidas na semestralidade e não com várias matrizes ao mesmo tempo. As re-
latoras apontaram soluções para os estudantes que estão em transição entre as matrizes.
Citou que a pesquisa apresentada pelo Conselheiro Oscar Alves em seu relato estava no
Parecer que ela relatou na Cemep e que, no final do ano de 2020, houve pedido de vista
pelo Conselheiro Jacir José Venturi. Disse que baixou em Diligência em razão dos ques-
tionamentos. Ressaltou que a pesquisa aparecia em seu Parecer e que ela e a assessora
Margarete de Souza consultaram todos os relatos de reuniões e observaram que a maio-
ria das escolas não quer essa matriz. Os relatos mostram que as escolas querem a matrí-
cula por disciplina e dizem que o ideal seria manter a forma de oferta anterior ao parecer
aprovado em 2019. Insistem que os alunos estão tendo prejuízo pedagógico e que faz fal-
ta a matrícula por disciplina, o que justifica este alto índice de evasão, esse prejuízo ex-
presso em números, já que o aluno trabalhador não consegue acompanhar esse formato
por bloco ou de matrículas, conforme a Seed impôs. Expôs que mais uma vez a Seed
vem com seus “remendos e experimentos” com a EJA, ou seja, pedir, mesmo depois de o
Conselheiro Jacir José Venturi elaborar um parecer atendendo as suas solicitações, já
que seu parecer as negava. E, para surpresa, a Seed faz o recurso para retirar a alínea
“a” do Parecer aprovado, colocando a simultaneidade de uma matriz que poderia ter sido
aprovada gradativamente, o que a pesquisa negava em razão das dificuldades do aluno
trabalhador se enquadrar nas formas da EJA. Em seguida, citou a questão da flexibiliza-
ção citada pelo Conselheiro Jacir José Venturi. No seu entendimento, não há flexibiliza-
ção na EJA, há uma organização por bloco, a matriz curricular ocorre de forma simultânea
e não gradativa e a Seed não permite que as escolas se organizem quanto a forma de
oferta. Também citou a questão do Projeto Político Pedagógico (PPP). Disse que as Deli -
berações do CEE/PR colocam a reorganização da Proposta Pedagógica até 2022. Contu-
do, essas propostas curriculares precisam ser discutidas, há uma nova proposta de matriz
curricular em curso e a escola não pode se furtar dessa discussão. A Matriz Curricular é
resultado de uma Proposta Pedagógica Curricular, está dentro do PPP, que é um docu-
mento maior. Não se pode instituir uma Matriz Curricular sem, antes, discutir a Proposta
Pedagógica Curricular. As escolas estão, desde 2019 e 2020 sem discutir as Propostas
Pedagógicas. Observou que há uma defasagem de discussão de matriz, de PPP e da
própria flexibilização que a EJA impõe, inclusive, para manter à própria condição da parti -
cularidade dos estudantes que fazem parte da EJA. Há uma escolha política da Seed
quando ela faz a escolha do custo em detrimento do aluno. Considera que essa escolha
representa, do ponto de vista pedagógico, um “crime” da própria condição de que o aluno
tem que ser o protagonista dentro da EJA e não está sendo. Disse que a Seed engessa a
condição da EJA, engessa as possibilidades e a flexibilidade de as escolas se organiza-
rem em detrimento de uma organização administrativa e pensa na lógica do custo e não
do processo de ensino e aprendizagem. Destacou que a EJA se encontra diante de um
caos e o que mais lhe preocupa é a anuência do CEE/PR diante desse processo, quando
deveria ser o guardião da legislação, do direito do aluno, no entanto, estamos sistematica-
mente votando, em sua maioria, contra o direito do aluno. Disse que o Parecer que ela e a
Conselheira  Sandra Teresinha da Silva elaboraram defende o direito do aluno de se
manter na matriz em que se matriculou. É isso que estão pedindo. Com a palavra, a Con-
selheira Sandra Teresinha da Silva mencionou a fala do Conselheiro Oscar Alves, es-
pecialmente quando a Seed expôs ao CEE/PR que tinha a intenção de abrir novas unida-
des da EJA. Na ocasião, trouxeram dados da população paranaense, que não têm a Edu-
cação Básica. Mencionou que de 2019 para cá a EJA já perdeu 47% dos estudantes.
Ressaltou que as justificativas envolvendo a pandemia como desculpa não procedem
mais, já que buscou informações na base de dados do Instituto Paranaense de Desenvol-
vimento Econômico e Social (IPARDES), de 2019 para 2020, e a matriz prevista no Pare-
cer n.º 231-Bicameral/CEE/PR foi implantada em 2020, então os alunos saíram de uma
organização e foram para outra e isso ocorreu antes da pandemia. Salientou que de 2019
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para 2020, a matrícula na rede estadual do Ensino Fundamental - anos finais - aumentou
1,4%; o Ensino Médio aumentou 5,1%, a Educação Profissional aumentou 6,2%. Contu-
do, na EJA, diminuiu 18,6%, sendo 19,5% do Ensino Médio. Essa é uma proposta, portan-
to, que não deu conta da boa intenção, conforme mostram os dados, diferenças estatísti -
cas. Ressaltou que está trabalhando com os dados da Secretaria, inclusive quando falou
nos 40%, também são dados da Secretaria e que trouxe nos processos da sua informa-
ção. No atual processo, declarou que está trabalhando com os dados do Censo Escolar.
Dessa forma, fica evidente que a EJA está morrendo na Rede Estadual do Paraná. Desta-
cou sua intenção de discutir o centro dessa questão no Parecer, que é o elemento da
pauta do Parecer em tela. Expôs que pretendia discutir a defesa do direito do estudante
de concluir os estudos na organização curricular na qual se matriculou. Observou que
para montar o Parecer, ela e a Conselheira Taís Maria Mendes se debruçaram e foram
em busca de compreender a seguinte questão: os estudantes têm ou não direito a conti -
nuar os estudos na sua matriz curricular. Fizeram uma vasta pesquisa, e muitos dados es-
tão no Instituto de Pesquisas e Administração da Educação que igualmente fez um vasto
estudo, inclusive uma cartilha orientando a sociedade que “As instituições educacionais
públicas ou privadas são obrigadas a cumprirem o que divulgam nas campanhas publici-
tárias e informações dadas antes da matrícula”. O aluno tem o direito, portanto, de rece-
ber todos os itens que foram prometidos e o não atendimento enseja indenização, cujos
valores são definidos pelo Poder Judiciário no momento das demandas que podem ocor-
rer. Essa medida faz com que se evite a chamada “propaganda enganosa”.  Destacou
que a Justiça entende, que em caso de dúvida, o aluno é beneficiado. E mesmo nas esco-
las públicas, onde não se aplica, pelo menos em tese, o Código de Defesa do Consumi-
dor, os princípios nele contidos devem ser seguidos. Disse que discutiu este assunto com
o Conselheiro  Jacir José Venturi no mês de julho/2021. Afirmou que usou o seguinte
exemplo: se suas filhas estivessem matriculadas numa escola, e no meio do caminho a
mesma muda a proposta curricular, ela entraria na justiça e certamente ganharia a causa.
Se é na rede privada, é quebra de contrato, se é na rede pública é quebra de contrato e
insegurança jurídica. Com a palavra, o Conselheiro  Carlos Eduardo Sanches, explicou
que não pretendia atrapalhar o seu raciocínio, mas queria saber o seguinte: pelos núme-
ros trabalhados e identificados,  como é possível  estimar quantos estudantes estariam
com o seu direito prejudicado nesse sentido, ou seja, em razão dessa diferença de matriz,
por esse elemento novo que você traz agora? Disse que observou atentamente a análise
do Conselheiro Oscar Alves, muito bem feita, mas entendeu que, neste aspecto, a ques-
tão do direito se sobressai. Neste contexto, a Conselheira  Sandra Teresinha da Silva
concordou e afirmou que se buscar dados de matrícula que a Seed apresentou naquela
proposta que encaminhou para a Bicameral, havia, em 2019, 58.941 estudantes na EJA.
Agora nesse protocolado que foi lido, o número de rematriculados no primeiro semestre
de 2021 é de 31.198 alunos, isto é, há uma diferença de 27.800. Afirmou que não é possí-
vel saber se existem mais estudantes tentando ingressar, o que existe e que ela está
apontando é uma diferença entre o número de matrículas que havia antes e o que se tem
agora concretamente. Nesta esteira, o Conselheiro Carlos Eduardo Sanches disse que
essa é a discussão de fundo, inclusive, de todos os Conselheiros, sobretudo o Conselhei-
ro Oscar Alves, que pediu vista, pois é uma questão que, em tese, tem o direito do estu -
dante que deve ser garantido. Nas palavras da Conselheira Sandra Teresinha da Silva o
Conselho Estadual de Educação, representado pelos seus Conselheiros, está para asse-
gurar esse direito. Ainda sobre o mesmo assunto, o Conselheiro  Carlos Eduardo San-
ches manifestou sua intenção de perguntar à Assessora Jurídica, Márcia Buzatto, que es-
teve um tempo na Secretaria e retornou, o que aconteceria no caso de um estudante
questionar judicialmente o fato de ter se matriculado numa matriz específica? Se chegas-
se na Seed uma reclamação dessa natureza, que parecer a Assessoria Jurídica daria? Di-
ante desta pergunta, o Presidente do CEE/PR esclareceu que a referida assessora não
está na Secretaria, está no Conselho e responde pelo Órgão e não pela Secretaria. Res-
saltou que não se pode misturar as atribuições. No entendimento da Conselheira Sandra
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Teresinha da Silva a referida assessora pode responder pelo Conselho a mesma ques-
tão, o que foi corroborado pela Conselheira Taís Maria Mendes que acredita que a per-
gunta irá chegar no Conselho. Com a palavra concedida pelo Presidente do CEE/PR, a
citada assessora expôs que sua manifestação deveria ser livre e desembaraçada, inde-
pendentemente de ser da Seed ou do Conselho, já que é professora e advogada, e tem
que se pautar na legislação. Afirmou que pesquisou e diante de assuntos polêmicos, que
serão postos no Conselho Pleno, a Assessoria Jurídica, tanto da Seed quanto do Conse-
lho, tem o hábito de pesquisar jurisprudência. Contudo, não encontrou jurisprudência em
relação a Educação Básica sobre o assunto em pauta no Ensino Público. O que encon-
trou foram decisões de Universidades. As decisões, no Ensino Superior, asseguram ao
aluno o direito a concluir o curso na matriz em que se matriculou. Na sequência, a Conse-
lheira Sandra Teresinha da Silva mencionou que a manutenção da alínea “a” no parecer
garante o direito do aluno. No entanto, no Parecer do Conselheiro Oscar Alves não cons-
ta.   Em seguia, a referida Conselheira leu o voto do Parecer do Conselheiro Oscar Alves
e fez alguns apontamentos. Com a palavra, a Conselheira Maria das Graças Figueiredo
Saad expôs que com relação aos Conselheiros que a antecederam, sabe da pressão que
o CEE/PR sofre,  de várias reuniões que ocorreram com vários segmentos da EJA, e
quando foi aprovado o Parecer n.º 231/2019-CEE/Bicameral, houve afirmação da Seed de
que iria atender todas as solicitações que estavam no referido Parecer, inclusive os que já
estavam matriculados teriam o direito de continuar seus estudos naquela matrícula  e o
Conselho votou com essa segurança. Depois de ter votado chegou ao conhecimento do
Órgão que estavam acontecendo em todo o estado do Paraná reuniões para falar de uma
nova Instrução Normativa Conjunta da Seed, que não estava seguindo a Deliberação n.º
231 do CEE/CEMEP-PR. Inclusive os próprios Conselheiros(as)  entenderam que este
procedimento, de apresentar outra matriz, estava divergindo daquilo que o Conselho ha-
via dito e se comprometido. Depois disso, muitas coisas vieram. Declarou que se tenta
trabalhar em conjunto, dialogar, depois não somos atendidos e nestes casos, os Conse-
lheiros ficam em má situação perante a sociedade. O CEE/PR é guardião, temos que
guardar, fazer com que eles obedeçam a lei, e principalmente o CEE/PR, pois somos o
Órgão máximo normativo. Fazemos todo um trabalho em conjunto para que haja conso-
nância em nossas falas. Muito embora, depois, percebemos que as coisas são feitas se-
paradamente, sem uma consulta. Temos que trabalhar naquilo que vai atender a garantia
do direito dos nossos alunos e declarou-se favorável ao Parecer das Conselheiras San-
dra Teresinha da Silva e Tais Maria Mendes.  Com a palavra, o Conselheiro Oscar Al-
ves destacou que, ouvindo a fala dos Conselheiros(as), explicou que, em nenhum mo-
mento o Parecer do Conselheiro Jacir José Venturi - CEE/CEMEP n.º 99/2021 e o seu
Parecer tiveram qualquer intenção de ferir o direito dos alunos de continuarem seus estu-
dos e matrícula. Por isso, concorda com os argumentos apresentados e no seu voto só
tem um ponto que pode deixar dúvida, assim iria fazer uma proposta para ficar mais clara
a posição de assegurar esse direito. Também lembrou que nós temos que pensar no ce-
nário que vivenciamos de 2020 para cá, o qual mudou muito as intenções da Secretaria e
de todas as instituições no Brasil inteiro, tanto que para atender essa situação de emer-
gência, o Congresso Nacional aprovou a Lei n.º 14.040, de 18 de agosto de 2020, flexibili -
zou dispositivos da LDB, com relação à exigência do cumprimento dos dias letivos, tanto
na Educação Básica quanto na Educação Superior e da carga horária da Educação Infan-
til. Trata-se de uma Lei especial, serve para o momento em que estamos vivendo, estabe-
lece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamida-
de pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo n.º 01/06, de 20 de março de 2020 e al-
tera a Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009. Não podemos esquecer deste cenário.
Neste contexto, com relação ao voto do seu Parecer, disse que há um ponto na letra “C”,
o qual propõe retirá-lo. Trata-se da expressão: c)”após análise e parecer favorável da
SEED/ DEP/CEJA”, mantendo a parte anterior do texto. Destacou que a letra “b) oportuni-
zar a partir do início do ano letivo de 2022, preferencialmente, aos estudantes já matricu-
lados em matrizes anteriores, a continuidade de estudos na Matriz Curricular aprovada
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pelo Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021”, assegura nitidamente o direito do aluno da EJA.
Reiterou que ele e o Conselheiro Jacir José Venturi concordam em absoluto em resguar-
dar os direitos dos alunos. Com a palavra, a Conselheira Sandra Teresinha a Silva afir-
mou que o direito do aluno somente será garantido se mantiver a alínea “a”. Da mesma
forma, o Conselheiro Oscar Alves também garantiu que o voto do seu Parecer é articula-
do com o Parecer do Conselheiro Jacir José Venturi, nas letras, A, B, C e D. Neste senti-
do, reafirmou que mantém o seu voto com as alterações sugeridas. Na sequência, e após
ampla discussão, o Presidente do CEE/PR informou ao Conselho Pleno que colocaria os
Pareceres em votação, sendo o Parecer 01 – original - das Conselheiras Sandra Teresi-
nha da Silva e Tais Maria Mendes; 02 – o Parecer de segundo pedido de vista - do Con-
selheiro Oscar Alves. Isso posto, fez-se a votação. Votaram no Parecer 01 os Conse-
lheiros(as): Carlos Eduardo Sanches, Jacir Bombonato Machado, Maria das Graças
Figueiredo Saad, e, com declaração de voto, Sandra Teresinha da Silva e Taís Maria
Mendes. Votaram no Parecer 02 os Conselheiros(as): Jacir José Venturi, Ana Seres
Trento Comin, Clemencia Maria Ferreira Ribas, João Carlos Gomes, Christiane Ka-
minski, Décio Sperandio, Fabiana Cristina de Campos, Fátima Aparecida da Cruz
Padoan, Flávio Vendelino Scherer, Marise Ritzmann Loures, Marli Regina Fernandes
da Silva, Oscar Alves, Ozélia de Fátima Nesi Lavina, Rita de Cássia Morais. Assim
sendo, pela maioria, o Parecer n.º 02, do segundo pedido de vista, do Conselheiro Oscar
Alves  foi escolhido. Na sequência, a Conselheira  Sandra Teresinha da Silva solicitou
que constasse em ata todas as manifestações dos relatores de ambos os Pareceres, bem
como à manifestação da Assessoria Jurídica e demais Conselheiros(as), solicitação aten-
dida pelo Presidente do CEE/PR, o qual reafirmou que sempre será dessa forma, com a
lisura das informações. Em continuidade, o Conselheiro Oscar Alves solicitou ao Conse-
lho Pleno que o nome do Conselheiro Jacir José Venturi fosse incluído como co-relator
do protocolado n.º 15.156.520-8, do qual é relator, que se refere ao Termo de Colabora-
ção entre os Sistemas Estadual e Municipal de Curitiba, que se originou de uma solicita-
ção do Ministério Público (MP) para resolver uma pendência e, quando ele apresentou em
setembro de 2019 a sua proposta houve resistência do Sistema Municipal em aceitá-la.
Por sugestão dos Conselheiros(as) tentou manter um entendimento entre o Conselho Mu-
nicipal e a Secretaria Municipal. Diversas tentativas de diálogo e reuniões foram feitas,
porém sem retorno, e quem colaborou com ele foi o Conselheiro Jacir José Venturi, já
que dependia do Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe), porque é um assunto restri-
to a essas escolas, especialmente as de Educação Infantil. Hoje, após quase dois anos, o
Sistema Municipal ainda não se decidiu. Como seu mandato vence em setembro/2021 e
não gostaria de deixar o processo sem, pelo menos, um co-relator, solicitou que o Conse-
lheiro Jacir José Venturi fosse incluído como co-relator, o que foi acatado pelo Conselho
Pleno. Em continuidade, o Presidente do CEE/PR agradeceu a presença e as manifesta-
ções dos Conselheiros(as),  incluindo as assessorias, bem como a presença e a com-
preensão de todos(as) e encerrou a Sessão.
A presente Ata é registro fiel do ocorrido na reunião acima identificada e foi lavrada por
mim, Marcia Helena Kovalhuk Pereira, Secretária ad hoc do CEE/PR, que assino com o
Senhor Presidente João Carlos Gomes e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).
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