
30 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 34.ª (trigésima quarta) Sessão,
foi  realizada  no  dia  30  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 ad hoc,
Jacir  José  Venturi,  agradeceu  a  presença  de  todos  e  realizou  a  chamada  dos
Conselheiros após verificar o número regimental. Na sequência, foi dada continuidade ao
relato do documento, a partir do capítulo IV, referente às  Normas para a Educação de
Jovens e Adultos nos Ensinos Fundamental e Médio no âmbito do Sistema Estadual de
Ensino do Paraná pela Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina, conforme acordado na
Sessão  anterior.  A  seguir,  foi  debatido  o tipo  de  organização  -  EJA.  Sobre  isso,  o
Conselheiro  Oscar  Alves  informou  que  os  estados  fizeram  diferentes  tipos  de
organização. No Paraná, foi chamado de etapa. Salientou que no artigo 24 é chamado de
níveis, o que está incorreto. Com a palavra, a Dra. Márcia Buzzato comentou sobre a
questão da flexibilização. Ao flexibilizar, é difícil manter a legalidade, haja vista ser uma
linha tênue em relação à ilegalidade. Em continuidade, os Conselheiros Jacir José Venturi
e  Oscar  Alves  pediram  para  inserir  segmento/etapa  no  texto  do  documento.  O
Conselheiro  Carlos  Eduardo  Sanches  comentou  sobre  a  conceituação  quanto  ao
percentual de presença. O Conselheiro Oscar Alves disse que o sistema de ensino deve
regular a oferta da EJA direcionada. Falou que em cada forma flexível, se é o sistema de
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ensino  que  regula,  o  CEE/PR  pode  alterar.  O  Conselheiro  Carlos  Eduardo  Sanches
mostrou-se  preocupado  em  relação  à  organização  que  a  Secretaria  de  Estado  da
Educação e do Esporte (SEED) precisará dispor para manter a proposta da EJA (trabalho,
custo etc.). O Conselheiro Jacir José Venturi disse que fez vários contatos com a SEED
sobre esse assunto e que a equipe responsável pela demanda aceitou integralmente o
contido no relatório. Perguntou se essas formas não precisariam tramitar no CEE/PR. O
Conselheiro Oscar Alves respondeu que sim e argumentou que a SEED não pode criar
outra Instrução Normativa, porque é o CEE/PR que regulamenta o sistema. Assim, se
precisar alterar,  acredita que este é o momento mais oportuno.  O Conselheiro Carlos
Eduardo Sanches mencionou que se a SEED não cumprir com os requisitos necessários
para  atender  à  demanda,  os  resultados  da  avaliação  serão  muito  satisfatórios.  O
Conselheiro Oscar Alves sugeriu acrescentar que as formas de flexibilização pertencem
ao CEE/PR e que no artigo 27 devem estar citadas as quatro formas de flexibilização.
Nesse  momento,  o  Presidente  João  Carlos  Gomes  assumiu  a  condução  da  reunião.
Justificou o atraso por estar em reunião com o Secretário de Estado da Educação e do
Esporte Renato Feder. O Conselheiro  Carlos Eduardo Sanches sugeriu que no art. 1.º,
inciso  1.º  e  2.º,  seja  inserido  que  cada  mantenedora  fará  de  acordo  com  sua
possibilidade. O Presidente do CEE/PR comentou que desta forma fica mais flexibilizado.
No  artigo  27,  o  Conselheiro  Carlos  Eduardo  Sanches  sugeriu  colocar  a  palavra
mantenedora. O Conselheiro Oscar Alves explicou que a rede é a mantenedora, o que foi
acatado. Com a palavra, a Conselheira Meroujy Giacomassi Cavet questionou se a EJA
vinculada substituirá as Ações Pedagógicas Descentralizadas (APEDs). A esse respeito,
o Conselheiro Carlos Eduardo Sanches informou que as 22 APEDs não existem mais. A
Conselheira  Meroujy Giacomassi  Cavet  perguntou se a EJA vinculada funcionará nos
mesmos  moldes.  O  Conselheiro  Carlos  Eduardo  Sanches  esclareceu  que  sim.  O
Conselheiro  Oscar  Alves  falou  que  a  EJA  direcionada  ocorrerá  em  ambientes
empresariais,  o  que é  um avanço.  Informou,  também, que a  SEED já  fez  instruções
normativas e resoluções que extrapolam suas competências, citando como exemplo a
Instrução  Normativa  n.º  11,  exarada  por  aquela  Pasta.  Ainda  com  a  palavra,  o
Conselheiro Oscar Alves destacou que as Diretrizes Curriculares dispõem que para cada
forma de flexibilização da EJA precisa ser regulamentado o exercício da EJA vinculada.
Na sequência, explicou o que é sistema, segundo a LDB, dizendo que é órgão normativo,
é órgão executivo, é mantenedora e é instituição de ensino, isso é sistema – estadual e
municipal. Assim, a regulamentação é do Conselho Estadual de Educação. Em face ao
exposto,  os  Conselheiros  decidiram  inserir  no  texto  “conforme  regulamentação  do
CEE/PR”. Retomando a palavra, o Conselheiro Oscar Alves fez destaque no parágrafo do
artigo 28 e sugeriu colocar “regularizada para seus atos”. A Conselheira Ozélia de Fátima
Nesi Lavina deu continuidade à leitura do Capítulo V. Após, o Conselheiro Carlos Eduardo
Sanches propôs a troca da palavra instrumento para “diversas estratégias” no artigo 31.
Ainda nesse artigo,  o Conselheiro  Jacir  José Venturi  pediu para inserir  “segmentos e
etapas”. Com a palavra, o Conselheiro Oscar Alves solicitou alteração no art. 32, inciso II,
no que se refere à ampliação da justificativa de ausência, para “ausência de estudantes”.
Colocar também que devem ser reconhecidas como justificativas de ausência temporária
mediante formalização. Na sequência, o Conselheiro Carlos Eduardo Sanches sugeriu
alteração  no  art.  34,  incido  II,  quanto  à  retirada  do  conteúdo  (deixar  disciplina/
componentes curriculares). De acordo com a assessora Márcia Buzzato, o Conselheiro
está correto.  O Conselheiro  Oscar  Alves solicitou alteração no art.  35,  a  inserção de
“normas específicas  deste Conselho e  no Regimento Escolar”.  No art.  36,  solicitou a
alteração da palavra “exarada” por “emitida”, para padronizar. Após readequação textual,
deu-se continuidade à  leitura  do documento.  O Conselheiro  Carlos  Eduardo Sanches
solicitou alteração gramatical no art. 38 e parabenizou à Comissão pela redação deste
Capítulo. Após, passou-se a palavra ao Conselheiro Oscar Alves, que pediu destaque no
art. 41 – alterar “nível” para “etapas”. Em seguida, questionou o significado do parágrafo
único. Sugeriu inserir que os componentes “poderão ser cursados nas ofertas da EJA”. No
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art.  43,  sugeriu  colocar  a  redação  em  ordem  direta.  Para  este  mesmo  artigo,  o
Conselheiro  Flávio  Vendelino Scherer  propôs outra redação,  porque o importante é a
certificação.  O  Conselheiro  Oscar  Alves  pede  para  verificar  o  art.  42.  Sobre  isso,  a
Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina explica a diferença entre o teor dos artigos.
Falou que a SEED é responsável pela emissão da certificação. Foi colocada em votação
as  duas  formas  de  redação,  sendo  escolhida  por  17  votos  a  redação  sugerida  pelo
Conselheiro Flávio Vendelino Scherer. Após, a Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina
deu continuidade à leitura do documento. O Conselheiro Oscar Alves pediu destaque no
art. 46. Acredita que deve ser cancelado, porque faz referência à Deliberação CEE/PR n.º
03/2013, que está em processo de alteração. O Conselheiro Décio Sperandio questiona
sobre  a  diferença  entre  segmento  e  etapa.  Foi  esclarecido  que  etapas  referem-se  à
educação básica (educação infantil e ensinos fundamental e médio). Com a palavra, a
Conselheira  Meroujy  Giacomassi  Cavet  entende que a EJA que substituiu  as APEDs
devem estar contempladas na Deliberação. Em continuidade, o Conselheiro Oscar Alves
pediu para alterar a redação do art.  48, que trata da EJA em outro estado. Deve ser
colocado atos regulatórios e não credenciamento e autorização. O Conselheiro Carlos
Eduardo Sanches questionou se um ato regulatório é uma norma ou é o que deriva da lei,
da norma. O Presidente João Carlos Gomes comentou que a instituição não obtém o ato
regulatório.  A  escola  obtém  autorização.  O  Conselheiro  Oscar  Alves  explicou  que  a
instituição precisa requerer o ato regulatório do credenciamento que a vincula ao Sistema,
o  ato  regulatório  que  dá  autorização  para  ofertar  o  curso  e  o  ato  regulatório  que
reconhece  o  curso,  além  daqueles  referentes  às  renovações.  O  Conselheiro  Carlos
Eduardo Sanches disse que o Conselheiro Oscar Alves explicou muito bem o que consta
na Deliberação CEE/PR n.º 03/2013, mas que o Presidente João Carlos Gomes apontou
muito bem que o ato é a norma. O Presidente João Carlos Gomes disse que se está na
Deliberação CEE/PR n.º 03/2013 pode ser alterado. O Conselheiro Oscar Alves explicou
que norma é Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou Deliberação ou
Resolução do Conselho Estadual de Educação (CEE) e ato regulatório é o que já foi
citado. A assessora Márcia Buzzato disse que ato regulatório é a denominação genérica
para o que foi citado pelo Conselheiro Oscar Alves. Ele deriva da norma. O Conselheiro
Oscar Alves disse que os estados exigem o reconhecimento. Após, a Conselheira Ozélia
de Fátima Nesi Lavina deu continuidade à leitura do documento. O Presidente do CEE/PR
questionou o que seria o sistema estadual de ensino colocado no parágrafo único, uma
vez que englobaria tudo e que não seria competência do CEE/PR a demanda em tela.
Sobre isso, o Conselheiro Oscar Alves sugeriu alterar sistema de ensino por SEED, que
acumula dupla função: mantenedora e órgão executivo. O Presidente João Carlos Gomes
comentou que é de responsabilidade da SEED realizar a chamada para matrículas, a qual
precisa  ser  feita  obrigatoriamente,  por  constar  na  LDB,  já  que  de  04  a  17  anos  é
obrigatória. Assim, o poder público municipal, estadual e federal tem que fazer a chamada
para  os  estudantes  dos seus  sistemas.  Dessa forma,  sugeriu  colocar  que  os  órgãos
públicos do Sistema (SEED e Secretarias Municipais de Educação) façam a chamada,
uma vez que a EJA – FASE I é municipal e as demais são estaduais. O Conselheiro
Oscar Alves sugeriu alteração no art. 51 (anteriormente numerado como 52), referente
aos experimentos pedagógicos. A Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina lembrou que
foi  feita  delegação  de  competência,  mas  não  para  experimentos  pedagógicos.  O
Conselheiro  Oscar  Alves  disse  que  programas  e  cursos  experimentais  precisam  ter
autorização, conforme o art. 82 da LDB. Experimento foge daquilo que está aprovado na
matriz.  O  Conselheiro  Oscar  Alves  também  sugeriu  alteração  para  o  art.  50
(anteriormente  numerado  como  art.  51)  ou  sua  exclusão.  Optou-se  por  retirar.  O
Conselheiro Oscar Alves questionou se precisa constar o parágrafo único. Ficou decidido
em adaptar-se e constar como art. 50. A Conselheira Meroujy Giacomassi Cavet leu uma
sugestão quanto  à implantação simultânea da EJA vinculada,  que foi  acatada.  Após,
todas as adequações, o Presidente do CEE/PR colocou em votação a Deliberação, a qual
foi aprovada por unanimidade. Na sequência, informou que na Sessão Plenária do dia
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01/12/2021  será  inserido,  na  Indicação,  um parágrafo  sobre  doenças  raras  que  está
sendo elaborado pela Comissão. Agradeceu a todos da Comissão quanto ao importante
trabalho realizado. Nesse sentido, o Conselheiro Oscar Alves ratificou o que foi dito pelo
Presidente João Carlos Gomes e disse que este é, para ele, um dos melhores trabalhos
em  relação  ao  assunto.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  do  CEE/PR  se
despediu de todos e encerrou a Sessão. 

A presente Ata é registro fiel do ocorrido na reunião acima identificada e foi lavrada por
mim,  Claudia Mara dos Santos, Secretária-Geral do CEE/PR, que assino com o Senhor
Presidente João Carlos Gomes e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).

  11ª Reunião Ordinária - 34ª Sessão - Conselho Pleno – Novembro/2021.

129
130
131
132
133
134

135


