
29 DE NOVEMBRO DE 2021 – 13h30min.
Presentes:  Presidente  João  Carlos  Gomes,  Vice-Presidente  Jacir  José  Venturi,
Conselheiros(as)  Ana  Seres  Trento  Comin,  Carlos  Eduardo  Sanches,  Christiane
Kaminski,  Clemencia  Maria  Ferreira  Ribas,  Décio  Sperandio,  Fabiana  Cristina  de
Campos,  Fátima  Aparecida  da  Cruz  Padoan,  Flávio  Vendelino  Scherer,  Gilmara  Ana
Zanata, Jacir Bombonato Machado, Maria das Graças Figueiredo Saad, Marise Ritzmann
Loures, Marli Regina Fernandes da Silva, Meroujy Giacomassi Cavet, Oscar Alves, Ozélia
de Fátima Nesi Lavina e Rita de Cassia Morais.
I – Ordem do Dia
 
1) Deliberação CEE/PR nº xx/2021.
e-Prot: 18.200.166-0
Int..:  Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 
Ass.: Normas para a Educação de Jovens e Adultos nos Ensinos Fundamental e Médio
no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
Rel.:  Flávio  Vendelino Scherer,  Jacir  Bombonato Machado,  Jacir  José Venturi,  Marise
Ritzmann Loures e Ozélia de Fátima Nesi Lavina.
Dec: 

2) Deliberação CEE/PR nº xx/2021
e-Prot: 18.136.493-9
Int..:  Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 
Ass.: Estabelece normas para atos regulatórios de cursos ou programas, na modalidade
Educação a Distância da Educação Básica, e regras de autorização para funcionamento
de Polos de Apoio Presencial, nasinstituições do Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
Rel.:  Christiane  Kaminski,  Fabiana  Cristina  de  Campos,  Fátima  Aparecida  da  Cruz
Padoan, Jacir José Venturi e Ozília de Fátima Nesi Lavina.
Dec:

II – Outros assuntos

A  11.ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Pleno,  referente  a  32.ª  (trigésima  segunda)
Sessão, foi realizada no dia 29 de novembro de 2021, às 13h30min., com a presença dos
Conselheiros  e  servidores  do  Conselho  Estadual  de  Educação  do  Paraná  (CEE/PR).
Iniciando a Reunião, o Presidente  do Conselho Estadual de Educação do Paraná,  João
Carlos Gomes,  agradeceu a presença de todos e realizou a chamada dos Conselheiros
após  verificar  o  número  regimental.  Comunicou  sobre  o  falecimento  do  cunhado  da
Secretária-Geral do CEE/PR, Cláudia Mara dos Santos, justificando, assim, a ausência da
referida servidora nesta Sessão. Na sequência, passou a palavra ao Conselheiro Jacir
José Venturi  para que relatasse o processo referente  à Deliberação da Educação de
Jovens e  Adultos  (EJA)  que dispõe sobre  as  normas para  a Educação de Jovens e
Adultos nos Ensinos Fundamental e Médio no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do
Paraná, cujos relatores são os Conselheiros, Flávio Vendelino Scherer, Jacir Bombonato
Machado, Jacir José Venturi, Marise Ritzmann Loures e Ozélia de Fátima Nesi Lavina.
Com a palavra, o Presidente da Comissão Jacir José Venturi agradeceu a colaboração
dos servidores envolvidos na elaboração do referido documento, em especial da servidora
Vilma de Souza Trindade da Silva. Disse que a minuta tem fulcro na legalidade e base na
vigente  Resolução  n.º  05/2010,  aprovada  em  03/12/2010.  Nestes  onze  anos,  muitas
foram as alterações.  Ressaltou  que os  outros  documentos que  embasaram a minuta
foram a Lei Federal n.º 13.415/2017, o Parecer CNE n.º 01/2021, a Resolução CNE n.º
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01/2021 e a Deliberação n.º 04/2021-CEE/PR. Outro aspecto é o caráter democrático por
meio de consulta  pública no período de 20 dias.  Informou que solicitaram a diversos
órgãos  a  participação  da  construção  deste  documento,  resultando  em  várias
contribuições. A EJA é uma modalidade que tem várias divergências. Neste documento,
tenta-se contemplar todos os pontos de vistas.  O referido Conselheiro  relatou que foi
professor  por  mais  de  20  anos  e  esclareceu  que  a  EJA  tem  diferentes  formas  de
atendimento  denominadas EJA Combinada,  EJA Direcionada,  EJA Multietapas e  EJA
Vinculada.  Esclareceu  ainda,  o  que é  a  Ausência  Justificada  com Critérios  (AJUS)  –
ampliação das justificativas de ausências concedidas, para além dos atestados médicos
ou  de  licença,  de  maneira  que  contemple  questões  familiares,  sociais,  jurídicas,
econômicas,  de trabalho,  saúde, fenômenos da natureza, mediante a formalização do
requerimento  e  com posterior  cumprimento  de  atividades  compensatórias.  Explicou  a
troca de nomenclaturas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE): EJA Fundamental I
(até o 5.º ano) passa a ser Segmento I; a EJA Fundamental II (6.º ao 9.º ano) passa a ser
Segmento II; e a EJA Ensino Médio passa a ser o Segmento III. Ressaltou que foram
realizadas três reuniões para debater o assunto com a Secretaria de Estado da Educação
e do Esporte para configurar a Matriz Curricular, a ser implementada a partir de 2022, em
regime semestral. Na sequência, designou a Conselheira Marise Ritzmann Loures para
fazer a leitura da Indicação e a Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina para fazer a
leitura da Deliberação. Com a palavra, o Conselheiro Flávio Vendelino Scherer disse ter
ficado honrado em integrar  a Comissão de estudos referentes  à EJA e que a SEED
precisa  ter  uma  grande  equipe  para  atuar  com  essa  demanda.  Na  sequência,  a
Conselheira Ana Seres Trento Comin explicou que a terminalidade dos ingressos em EJA
é um objetivo da Seed. O Presidente João Carlos Gomes disse que a primeira experiência
foi em curso supletivo, o qual frisou que até hoje o assunto está sempre em pauta e que
lamentavelmente  nunca  terminará  o  número  de  analfabetos  e  estudantes
desperiodizados. Com a palavra, a Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina disse que
no ensino regular os alunos estão vindo em faixas etárias diferentes, o que deixa muitos
alunos se sentindo deslocados, sendo assim, quando o aluno completa 15 anos, ele migra
para a EJA. Ressalta que no Ensino Médio, ao completar 18 anos, também acontece a
mesma coisa. Segundo a Conselheira, essa seria a principal causa de perpetuação da
modalidade no sistema de ensino. No geral, os professores não conseguem trabalhar de
forma diferenciada com este grupo de alunos. A maioria dos estudantes não conseguem
acompanhar com êxito o ensino regular, por isso migram para a EJA. Na sequência, a
Conselheira  Marise  Ritzmann  Loures  deu  início  à  leitura  da  Indicação  da  minuta  de
Deliberação.  Antes,  porém,  fez agradecimentos aos envolvidos e disse que o grande
avanço é a questão da idade. Disse, ainda, que, muitas vezes, o aluno requer certificação
para  avançar  na  área  profissional.  Destacou  que  o  Sindicato  dos  Trabalhadores  em
Educação  Pública  do  Paraná  (APP-Sindicato)  não  colaborou  para  a  construção  do
documento.  Com  a  palavra,  o  Conselheiro  Oscar  Alves  cumprimentou  a  todos  os
membros da Comissão pelo profundo trabalho e anunciou que, assim como colocado pelo
Conselheiro Jacir José Venturi, a EJA sofreu alterações profundas. Frisou que o objetivo é
colaborar com o trabalho da Comissão. Deve-se, assim, repetir o texto da lei, pois muitos
verbos não podem ser alterados. Para evitar o problema da hermenêutica (interpretação),
como técnica judicial, copia-se a lei, ao invés de parafraseá-la. Assim, sugere alterar a
parte do artigo 205, o que foi acatado por todos. Em relação ao artigo 208, incisos I, II e
III,  comentou que nas Deliberações e Indicações,  apenas coloca a citação da Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Disse que o inciso IV não trata da EJA,
por esta razão, sugere sua exclusão do texto. No inciso VII está a redação da citação.
Assim,  sugere  colocar  de  igual  forma  como  o  exemplo  anterior  e  ainda  acrescentar
redação no texto original, consoante o inciso VII do artigo 4.º da LDB. Fez referência
também ao artigo 24 da referida Lei. Todas as sugestões foram acatadas pelos membros
da Comissão. A Conselheira Ana Seres Trento Comin sugeriu complementar a redação
de um trecho do documento, o que foi acatado, ficando a redação final assim redigida:

  11ª Reunião Ordinária - 32ª Sessão - Conselho Pleno – Novembro/2021.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73



“Isto posto, visando a ampliação e a melhoria da qualidade da Educação de Jovens e
Adultos, pretende-se com a Deliberação que a esta se incorpora, contribuir e fundamentar
a  melhor  oferta  desta  modalidade  no  Estado  do  Paraná,  reforçando  os  preceitos
norteadores  para  o  ingresso,  a  permanência  e  o  sucesso  do  estudante  no  ambiente
escolar, minimizando a evasão, o abandono e incentivando a conclusão”. A Conselheira
explicou que a terminalidade é um assunto importante que lhe preocupa, pois às vezes o
aluno fica mais tempo na EJA do que no ensino regular. A Conselheira Ozélia de Fátima
Nesi Lavina pediu para usar conclusão e não terminalidade. Após, a Conselheira Marise
Ritzmann Loures deu continuidade à leitura. Com a palavra, a Conselheira Clemencia
Maria Ferreira Ribas disse não conhecer a EJA Direcionada. Sobre isso, o Conselheiro
Jacir José Venturi disse que os diferentes formatos de EJA, previstos na Resolução CNE
n.º 01/2021, ao serem implantados pela SEED, precisam antes passar pelo CEE/PR. O
Conselheiro comentou ainda, que a Pasta tem a intenção de implantar no próximo ano os
quatro tipos de EJA. O Conselheiro Oscar Alves disse que na forma EJA Combinada os
professores  irão  propor  atividades  para  atender  ao  aluno  trabalhador.  Disse  que  as
inovações  foram  facilitadoras  e  motivadoras.  Sugere  retirar  “cabe  ao  sistema
regulamentar  a EJA Combinada”.  Disse achar  difícil  fazer  essa regulamentação neste
momento.  Nesse  sentido,  o  Conselheiro  Jacir  José  Venturi  explicou  que  o  CNE deu
abertura para normatizar e acredita ser importante manter a citação. Esclareceu que se
deve  incentivar  a  SEED  a  solicitar  ao  Conselho  a  regulamentação.  Diante  dessa
informação, o Conselheiro Oscar Alves disse que não cabe ao Sistema regulamentar,
mas ao CEE/PR, sugerindo a adequação textual,  que foi  aceita pelos relatores.  Após
adequações textuais, a Conselheira Marise Ritzmann Loures deu continuidade à leitura,
enfatizando sobre dados referentes à EJA. Nesse sentido, o Conselheiro Oscar Alves
comentou que até 2020, a matrícula era por disciplina e que atualmente é por semestre.
Então  não  é  possível  fazer  comparações.  O  Sistema  Estadual  de  Registro  Escolar
(SERE) permite visualizar melhor a situação. Frisou que a EJA é para inserir os alunos
que  estão  afastados,  é  inclusão  social.  A  Conselheira  Ozélia  de  Fátima Nesi  Lavina
comentou que não houve melhora, ratificando o exposto pelo Conselheiro Oscar Alves no
que tange à questão de, anteriormente, a matrícula ser por disciplina e atualmente o CPF
do aluno ou responsável estar vinculado à matrícula semestral. O Presidente do CEE/PR
comentou que muitas pessoas ainda precisam cursar EJA. Após, a Conselheira Marise
Ritzmann  Loures  finalizou  a  leitura  da  Indicação.  Após  considerações  feitas  pelo
Conselheiro Oscar Alves na redação do documento-base e acatadas pelos relatores, este
questionou sobre o emprego do termo multietapas (que reúne estudantes de diferentes
etapas) e ressaltou que é diferente de multianos,  fazendo alusão ao contido na LDB.
Acredita que o correto seria anos e que o CNE fez uma confusão nesse sentido. Assim,
se entenderem que é anos, poderia ser agrupado por anos e não etapas. A Conselheira
Ozélia de Fátima Nesi Lavina lembrou que antes havia as classes multiseriadas. Essa é
uma questão que precisa ficar clara na Indicação e na Deliberação. O Presidente do CEE/
PR, em decorrência do avançar das horas, sugeriu que a discussão fosse retomada na
Sessão Plenária do dia seguinte. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença e as
manifestações dos(as) Conselheiros(as) e encerrou a Sessão.

A presente Ata é registro fiel do ocorrido na reunião acima identificada e foi lavrada por
mim,  Márcia Helena Kovalhuk Pereira,  Secretária-Geral  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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