
01 DE DEZEMBRO DE 2021 – 8h30min

Presentes:  Presidente  João  Carlos  Gomes,  Vice-Presidente  Jacir  José  Venturi,
Conselheiros(as)  Ana  Seres  Trento  Comin,  Christiane  Kaminski,  Clemencia  Maria
Ferreira Ribas, Carlos Eduardo Sanches, Décio Sperandio, 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/21
e-Prot: 18.200.166-0
Int..: Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
Ass.:  estabelece  Normas  para  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  nos  ensinos
Fundamental e Médio no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
Rel.: Jacir  José  Venturi,  Jacir  Machado  Bombonato,  Flávio  Vendelino,  Marise
Ritzmann Lourese, Ozélia de Fátima Nesi Lavina 
Dec.: 

2) - Deliberação CEE/PR nº xx/21
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, nas instituições do Sistema Estadual de
Ensino do Paraná.
Rel.: Christiane Kaminski,  Fabiana Cristina de Campos, Fátima Aparecida da Cruz
Padoan, Jacir José Venturi e Ozélia de Fátima Nesi Lavina
Dec.: 

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil  e vinte e um, o Conselho e
Estadual de Educação do Paraná, realizou a 11ª Reunião Ordinária, 35ª Sessão Plenária,
de forma presencial. Nesse momento, o Presidente do CEE/PR João Carlos Gomes, abriu
a  reunião,  cumprimentou  os  presentes  e  após  verificar  o  número  regimental,  fez  a
chamada  nominal  dos  Conselheiros.  Registrou  a  ausência  da  Conselheira  Fabiana
Cristina  de  Campos  na  presente  Sessão.  Em  seguida,  o  Presidente  solicitou  que  a
Conselheira   Ozélia  de  Fátima  Nesi  Lavina continuasse a  leitura  da  minuta  de
deliberação, de interesse do sistema estadual de ensino do Paraná, a qual estabelece
normas para a Educação de Jovens e Adultos nos ensinos Fundamental  e Médio no
âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, que tem como relatores os seguintes
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Conselheiros(as) Jacir José Venturi, Jacir Bombonato Machado, Flávio Vendelino Scherer,
Marise Ritzmann Loures e Ozélia de Fátima Nesi Lavina. Tal medida se faz necessária
para atender os estudantes da EJA que apresentam singularidades, como os sujeitos da
educação especial, do campo, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, itinerantes, refugiados,
migrantes, ilhéus, em privação de liberdade, em situação de rua, e outros contextos que
possam  surgir.  Apresenta  então  diferentes  formas  de  atendimento  denominadas  EJA
Combinada,  EJA  Direcionada,  EJA  Multietapas  e  a  EJA  Vinculada  que  serão
regulamentadas pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná. A EJA Combinada é
uma forma de oferta presencial, cujo cumprimento da carga horária mínima estabelecida
para  cada  segmento/etapa  pode  ocorrer  de  forma  direta  ou  indireta.  Nos  termos  da
Resolução CNE/CEB N.º 01/2021, a carga horária direta será de, no mínimo, 30% (trinta
por cento), as quais devem sempre contar com a mediação do professor. A carga horária
indireta de no máximo 70% (setenta por cento) da carga horária exigida para a EJA, as
quais se destinarão às atividades complementares elaboradas pelo professor regente. A
EJA Direcionada é uma alternativa de atendimento ao estudante trabalhador matriculado
em qualquer  segmento  da  modalidade  que  apresenta  dificuldade  para  participar  das
atividades, por quaisquer motivos. O professor acompanha o trabalho do estudante em
diferentes tempos e espaços, inclusive com atividades não presenciais. Nessa forma de
oferta o professor cumpre a carga horária do componente curricular de forma presencial
na instituição de ensino, desenvolvendo atividades prévias para os estudantes realizarem,
além de dar orientação individual ou coletiva presencial ou remota aos estudantes. Ela
pode ser ofertada inclusive em ambientes empresariais. Imprescindível estabelecer que a
EJA Direcionada somente será registrada e validada após o cumprimento das atividades
previstas. Outra forma de oferta é a EJA Multietapas, a qual reúne em uma mesma sala
de aula estudantes de etapas diferentes em situações de baixa demanda ocasionadas por
dificuldades de locomoção, comum nos sujeitos do campo, população de rua, refugiados
e migrantes de programas de alfabetização em locais de difícil acesso como as periferias.
Para a EJA Multietapas o Parecer CNE/CEB n.º 1/2021 define que: “No 1º segmento, é
possível  agrupar turmas de 1ª e 2ª etapas ou de 3ª e 4ª etapas; e,  no 2º segmento,
podem ser agrupadas turmas de 5ª e 6ª etapas ou de 7ª e 8ª etapas”. Dessa forma, no
Sistema de Ensino do Paraná, ao tratar-se da EJA Multietapas, no 1º segmento (Ensino
Fundamental – Fase I), é possível agrupar turmas de 1º, 2º e 3º ano, que corresponde a
normativa do referido Parecer em turmas de 1º e 2º etapas ou as turmas do 4º e 5º ano,
que  correspondem  a  3º  e  4º  etapas.  Pode  ainda  agrupar  os  componentes
curriculares/disciplinas  do  1º  ao  5º  ano,  em  etapa  única.  No  2º  segmento  (Ensino
Fundamental  –  Fase  II),  podem  ser  agrupadas  as  turmas  do  6º  e  7º  ano,  que
correspondem a 5º e 6º etapas ou as turmas do 8º e 9º ano que correspondem a 7º e 8º
etapas. No 3º segmento (ensino médio) pode agrupar as turmas do 1º, 2º ano e turmas do
3º ano com a correspondência da denominação utilizada pelas redes e instituições de
ensino. Vale destacar que o currículo e os diários de classe deverão ser organizados por
turma e  o  registro  de  conteúdos  e  ações  pedagógicas  organizados  por  etapas  ou  a
correspondência da denominação utilizada pelas redes e instituições de ensino conforme
normas do Sistema Estadual de Ensino do Paraná. Por fim, ainda na seara da oferta de
EJA presencial, há a possibilidade de organização na forma de EJA Vinculada. Ela deve
ser  organizada  preferencialmente  em unidades  escolares  próprias  e  autorizadas  para
essa  oferta,  as  chamadas  unidades  acolhedoras,  e  deverão  estar  vinculadas  a  uma
unidade  escolar  com  oferta  da  EJA  denominada  unidade  ofertante.  O  papel  e  a
responsabilidade  da  unidade  acolhedora  e  da  unidade  ofertante  deverão  ser
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regulamentados pelo Sistema de Ensino. No que concerne à avaliação de aprendizagem,
em seus diferentes processos e espaços,  deve-se reforçar  que ela  tem de encorajar,
orientar, informar e conduzir os estudantes numa perspectiva contínua e formativa, a fim
de  assegurar  o  desenvolvimento  dos  direitos  de  aprendizagem  na  perspectiva  de
avaliação diagnóstica para conhecer o perfil  dos estudantes e dos docentes que farão
parte  desse  processo.  Outro  aspecto  abordado  no  referido  Parecer  é  a  questão  da
frequência do estudante. Numa perspectiva de valorizar os saberes acumulados ao longo
da vida dos estudantes, sua participação deve ser observada de forma integral e não
centralizada  apenas  na  presença  física  em sala  de  aula.  Assim,  propõe  o  Conselho
Nacional de Educação a 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,  como
justificativas de ausência mediante a formalização do requerimento denominado Ausência
Justificada  com  Critérios  (AJUS)  e,  obviamente,  posterior  cumprimento  de  atividades
compensatórias realizadas em casa. A taxa de jovens brasileiros que não estuda nem
trabalha, jocosamente chamada pelos demógrafos de "geração nem-nem" - é o dobro da
de países ricos. Uma situação que se agravou com a pandemia em 2020: 35,9% dos
adultos  de  18  a  24  anos  no  Brasil  não  estavam  nem  na  escola  nem  empregados,
conforme aponta um Relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), divulgado recentemente (em 16/09/21). É uma verdadeira tragédia
nacional, pois nos países que compõem a OCDE, a taxa de jovens que não estuda nem
trabalha é de 15,1%, de acordo com o mesmo Relatório. Os dados do Censo Escolar
publicados em 22/09/21, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), embora
preliminares, demonstram, pelas experiências de anos anteriores, que as alterações são
pouco significativas, ou seja, necessitam apenas de uma sintonia fina, para se chegar aos
resultados oficiais  Por  certo,  a  Educação  de  Jovens e  Adultos  enfrenta  ainda muitos
desafios a serem superados, especialmente em contextos de aprendizagem, formação de
professores e políticas públicas de melhorias à qualidade e equidade da educação. Nesse
cenário  de  sucessivas  alterações  e  considerando  a  necessidade  de  adequação  das
normas vigentes que dispõem sobre a modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o
Conselho Estadual de Educação do Paraná, no âmbito de sua competência e autonomia,
observadas as demais normas emanadas pelo Conselho Nacional de Educação e outras
legislações  relativas  à  referida  modalidade,  aprova  a  Deliberação  que  segue:  É  a
indicação".  O  Presidente  da  Comissão  Jacir  José  Venturi  sugeriu  analisar  termos  e
acrescentar parágrafos. Os termos da indicação que irá compor a Deliberação possuem
as seguintes palavras e siglas – EJA Muitietapas – a qual reúne em uma mesma sala de
aula estudantes de etapas diferentes em situações de baixa demanda ocasionadas por
dificuldades de locomoção, comum nos sujeitos do campo, população de rua, refugiados
e migrantes de programas de alfabetização em locais de difícil acesso como as periferias.
comunicação que não ocorre ou não se efetiva ao mesmo tempo e espaço. Após análise
conceitual dos termos, considerou-se definitiva a versão supracitada. Houve sugestões de
acréscimos de palavras, frases, bem como supressão de termos. Finalizado os ajustes, o
Presidente  do  CEE/PR  submeteu  o  documento  à  votação,  sendo  a  Indicação  e  a
Deliberação aprovadas por unanimidade pelos Conselheiros titulares. Após a aprovação
da Deliberação supracitada, o Presidente da Comissão, Conselheiro Jacir José Venturi
mencionou  que  todas  as  alterações  textuais  foram  criteriosamente  discutidas  pelo
Conselho Pleno, de forma consensual, a fim de garantir a coerência e a coesão do texto
da Deliberação. Dada à importância do trabalho que culminou na Indicação e Deliberação
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houve diversas manifestações acerca dos estudos e da experiência vivenciada com a
construção dos referidos documentos por todos do Colegiado, externou sua gratidão pelo
apoio e a colaboração do Presidente João Carlos Gomes,  de todos os Conselheiros,
especialmente aos membros da Comissão e aos funcionários que auxiliaram de forma tão
dedicada e eficaz. Em continuidade, o Presidente do CEE/PR fez agradecimento especial
aos Conselheiros e Assessores que fizeram parte da referida Comissão no CEE/PR, e
também  ao  Presidente  da  Comissão,  o  Conselheiro  Jacir  José  Venturi  pelo  trabalho
importantíssimo à frente da Comissão, que sabiamente conduziu os trabalhos para que
fosse possível  culminar  na finalização do documento que ora se encerra.  A seguir,  o
Presidente deu sequência à ordem do dia, com a minuta da deliberação que 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, nas instituições do Sistema Estadual de Ensino do Paraná. Também de
interesse  do  sistema  estadual  de  ensino  do  estado  do  Paraná,  cujos  relatores  são:
Christiane Kaminski,  Fabiana Cristina de Campos, Fátima Aparecida da Cruz Padoan,
Jacir  José  Venturi  e  Ozélia  de  Fátima  Nesi  Lavina.  Com  a  palavra,  a  Conselheira
Christiane Kaminski, que preside a Comissão, destacou a importância da apresentação
da referida minuta ao Conselho Pleno, informou aida que seria feita a leitura de cada
capítulo e a discussão dos destaques seria realizada ao final  da leitura. Em seguida,
cumprimentou  a  Comissão  e  ressaltou  o  empenho  dos  membros  que  trabalharam
incessantemente. Após, fazer um breve histórico dos estudos que resultaram na minuta
supracitada, a Conselheira sugeriu iniciar a leitura da versão concluída pela Comissão.
Em continuidade, solicitou à Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina que iniciasse a
leitura da referida minuta, a qual transcrevemos suas partes principais apresentadas ao
Conselho Pleno, nos seguintes termos: "capítulo I das definições e características art. 1.º
A Educação a Distância (EaD) é a modalidade educacional, na qual a mediação didático-
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  (TICs),  pessoal  qualificado,  políticas  de
acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolve atividades
educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos
diversos. Parágrafo único. A EaD se organiza segundo metodologia, gestão e avaliação
peculiares,  para  as  quais  deverá  estar  prevista  a  obrigatoriedade  de  momentos
presenciais para avaliações de estudantes;  estágios obrigatórios,  quando previstos na
legislação  pertinente.  As  atividades  como  tutorias,  avaliações,  estágios,  práticas
profissionais e de laboratório, previstas nos Projetos Pedagógicos, serão realizadas na
sede  da  instituição  de  ensino,  nos  polos  de  educação  a  distância  ou  em  ambiente
profissional, conforme orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais. Art. 2.º Os cursos,
programas e etapas da Educação Básica - Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino
Médio  -  ofertados  na  modalidade  a  distância,  requerem  a  realização  de  atividades
presenciais que podem ser ofertadas na sede da instituição, nos polos ou em ambiente
profissional.  § 1.º A sede da instituição é a unidade onde se situam as dependências
administrativas  responsáveis  pela  expedição  de  históricos,  certificados  e  diplomas  de
conclusão de curso.  § 2.º  O polo é a unidade educacional  e operacional  vinculada à
instituição  e  utilizado  para  a  realização  de  atividades  descentralizadas,  no
desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos, programas ou etapas da
Educação Básica: Anos Finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, ofertados
na modalidade a distância. Art. 3.º São características fundamentais em todas as ofertas
na modalidade EaD: I - flexibilidade de organização, de modo a permitir condições de
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tempo,  espaço  e  mídias  interativas  condizentes  com  a  situação  dos  estudantes;  II  -
organização sistemática dos recursos metodológicos e técnicos utilizados na mediação do
processo de ensino e aprendizagem; III - interatividade, sob diferentes formas, entre os
agentes: professores, tutores e alunos, nos processos de ensino e aprendizagem; IV –
apoio, por meio do sistema de tutoria, que pode se estruturar de forma presencial e/ou a
distância, com vistas ao acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem; V -
sistema de avaliação da aprendizagem e do ensino. Art. 4.º Os profissionais da educação
(professores  e  tutores),  que  atuarem  na  EaD,  devem  ter  formação  em  cursos  de
aperfeiçoamento de, no mínimo, 180 (cento e oitenta horas) e/ou curso de pós-graduação
(lato sensu), condizente com a legislação em vigor, que assegure especialização em EaD.
§  1.º  Entende-se  como  corpo  docente  da  instituição,  na  modalidade  EaD,  todo
profissional, a ela vinculado, que atue como: autor de materiais didáticos, coordenador de
curso,  professor  responsável  por  disciplina,  e  outras  funções  que  envolvam  o
conhecimento de conteúdo, avaliação, estratégias didáticas, organização metodológica,
interação e mediação pedagógica, junto aos estudantes, descritas no Projeto Pedagógico
do  Curso (PPC).  §  2.º  Entende-se por  tutor  da  instituição,  na  modalidade EaD,  todo
profissional de nível superior, a ela vinculado, que atue na área de conhecimento de sua
formação, como suporte às atividades dos docentes e mediação pedagógica junto aos
estudantes,  de  acordo com os Referenciais  de  Qualidade,  para  exercer  as  seguintes
funções: I - Tutoria a distância: atua a partir da instituição de ensino, mediando o processo
pedagógico  junto  a  estudantes  geograficamente  distantes,  e  referenciados  aos  polos
descentralizados de apoio presencial, garantindo o esclarecimento de dúvidas através de
fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, participação em videoconferências, entre
outros, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso. Deverá ainda promover espaços
de  construção  coletiva  de  conhecimento,  selecionar  material  de  apoio  e  sustentação
teórica aos conteúdos e, participar  dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem
junto aos docentes. II - Tutoria presencial: deverá atender os estudantes nos polos, em
horários preestabelecidos, devendo conhecer o Projeto Pedagógico do Curso, o material
didático e o conteúdo específico sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes
no desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito da
pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos, bem como ao uso
das tecnologias disponíveis. Participar de momentos presenciais obrigatórios, tais como
avaliações,  aulas  práticas  em  laboratórios  e  estágios  supervisionados,  quando  se
aplicam. O tutor presencial deve manter-se em permanente comunicação tanto com os
estudantes quanto com a equipe pedagógica do curso. § 3.º O coordenador de curso
deve ser graduado na área de atuação e ter formação em cursos de aperfeiçoamento de,
no  mínimo,  180  (cento  e  oitenta  horas)  e/ou  curso  de  pós-graduação  (lato  sensu),
condizente com a legislação em vigor, que assegure especialização em EaD. Art. 5.º Para
assegurar a comunicação/interatividade professor – tutor - aluno, a instituição de ensino
que pretende ofertar cursos ou programas a distância deve: I - apresentar descrição de
como se dará a interação entre estudantes, tutores e professores, ao longo do curso a
distância, e a forma de apoio logístico a ambos; II - estabelecer uma proporção adequada
na  relação  tutor,  professor  e  alunos  que  promova  a  qualidade  no  atendimento,  na
comunicação  e  acompanhamento  do  aluno;  III  -  informar  a  previsão  dos  momentos
presenciais planejados para o curso e qual a estratégia a ser usada; IV - informar aos
estudantes, desde o início do curso, nomes, horários, formas e números para contato com
professores, tutores e pessoal de apoio; V - informar locais, datas de provas e datas-limite
para as diferentes atividades tais como matrícula, recuperação e outras; VII - garantir que
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os  estudantes  tenham  sua  evolução  e  dificuldades  regularmente  monitoradas  e  que
recebam respostas rápidas a suas perguntas, bem como incentivos e orientação quanto
ao progresso nos estudos;  VIII  -  assegurar flexibilidade no atendimento ao estudante,
oferecendo horários ampliados e/ou plantões de atendimento; IX - dispor de espaços para
atendimento ao estudante, próprios ou conveniados, inclusive para encontros presenciais;
X - valer-se de modalidades comunicacionais síncronas e assíncronas para promover a
interação em tempo real  entre  docentes  e estudantes;  XI  -  facilitar  a  interação entre
estudantes, criando grupos de discussão que incentivem a comunicação entre colegas de
curso; XII - acompanhar os profissionais que atuam nos polos, assegurando a esses e
aos estudantes o mesmo padrão de qualidade da sede. Art. 6.º A instituição de ensino
deverá  assegurar  no  mínimo  um (01)  profissional  capacitado  para  atuar  em um dos
diferentes itinerários formativos, permitindo a interdisciplinaridade, a contextualização e a
integração permanente entre teoria e prática ao longo de todo o processo de ensino e
aprendizagem: I - linguagens e suas tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III -
ciências da natureza e suas tecnologias; IV - ciências humanas e sociais aplicadas; V -
formação  técnica  e  profissional.  Parágrafo  único.  As  instituições  que  ofertam  Ensino
Religioso para a Educação Básica: anos iniciais do Ensino Fundamental, devem ter no
mínimo um professor e/ou tutor para a área de ensino religioso, além dos exigidos no
parágrafo anterior. capítulo ii das ofertas da educação a distância na educação básica:
anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio Art. 7.º A Educação a Distância
pode ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades educacionais: § 1.º - na Educação
Básica:  Anos  Finais  do  Ensino  Fundamental  e  para  o  Ensino  Médio,  abrangendo:  a)
Ensino  Fundamental,  como  complementação  da  aprendizagem  ou  em  situações
emergenciais, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
b) Ensino Médio, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de
1996, nos termos da Resolução CNE/CEB n.º 03/2018, de 21 de novembro de 2018 e nos
termos do Referencial Curricular do Ensino Médio, aprovado pelo Conselho Estadual de
Educação  do  Estado  do  Paraná,  por  meio  da  Deliberação  n.º  04/2021-CEE/PR;  c)
Educação Profissional Técnica de Nível Médio; d) Educação de Jovens e Adultos para o
2º segmento do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, nos termos do inciso II do
art.  9º  da  Resolução  CNE/CEB  n.º  03/2010  e  nos  termos  do  art.  10  da  Resolução
CNE/CEB n.º 01/2021, de 25 de maio de 2021; § 2.º A idade mínima para ingresso em
cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou de Educação Profissional Técnica de
Nível  Médio,  na modalidade Educação a Distância (EaD),  deve ser  a mesma exigida
como  pré-requisito  para  esses  cursos  desenvolvidos  presencialmente,  conforme  as
Diretrizes Curriculares Nacionais e com normas complementares definidas pelo Conselho
Nacional  de  Educação.  Art.  8.º  -  A oferta  de  Ensino  Fundamental  na  modalidade  a
distância em situações emergenciais refere-se a pessoas que: I. estejam impedidas, por
motivo de saúde, de acompanhar o ensino presencial; II. encontrem-se no exterior, por
qualquer motivo; III. vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento
escolar presencial; IV. sejam compulsoriamente transferidas para regiões de difícil acesso,
incluídas as  missões localizadas em regiões de fronteira;  V.  estejam em situação de
privação  de  liberdade.  Art.  9.º  -  Na oferta  de  cursos  na  modalidade  EaD devem ser
garantidas  aos estudantes  com deficiência,  transtornos globais  do  desenvolvimento  e
altas  habilidades  ou  superdotação  condições  de  acesso,  permanência,  progressão  e
conclusão dos estudos, conforme o disposto na legislação específica e com observância
das demais normas estabelecidas para este Sistema Estadual de Ensino. Art. 10. º As
atividades realizadas a distância no Ensino Médio podem contemplar até 20% (vinte por
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cento)  da carga horária  total,  podendo incidir  tanto na formação geral  básica quanto,
preferencialmente,  nos  itinerários  formativos  do  currículo,  desde  que  haja  suporte
tecnológico  -  digital  ou  não  -  e  pedagógico  apropriado,  necessariamente  com
acompanhamento/coordenação de docente da unidade escolar  onde o estudante está
matriculado, podendo, a critério dos sistemas de ensino expandir para até 30% (trinta por
cento) no Ensino Médio noturno. § 1.º A carga horária de que trata o este caput deve ser
distribuída,  harmonicamente,  ao  longo  de  todo  o  curso  ou  programa  e  destinada  a
avaliações; estágio obrigatório, quando previsto na legislação pertinente; atividades de
laboratório. § 2.º O controle da frequência dos estudantes, nos momentos presenciais
determinados  neste  caput,  deve  ser  feito  conforme  o  previsto  no  Projeto  Político
Pedagógico, no Regimento Escolar e nas normas educacionais escolares vigentes. § 3.º
Para os momentos presenciais, é exigido o mínimo de 75% de frequência do estudante. §
4.º A carga horária destinada à realização de estágio curricular supervisionado, em Curso
de Educação Profissional de Nível Médio, deve ser acrescida à carga horária prevista
para o curso, nos termos da Resolução do Conselho Nacional de Educação que disciplina
o tema e da Resolução Normativa deste Conselho Estadual de Educação que organiza a
matéria.  §  5.º  A instituição de ensino  pode prever,  ainda,  apresentação de trabalhos,
seminários  e  outras  atividades  presenciais.  Art.  11.º  Na  modalidade  de  educação  de
jovens e adultos é possível ofertar até 80% (oitenta por cento) de sua carga horária a
distância, tanto na formação geral básica quanto nos itinerários formativos do currículo,
desde que haja suporte tecnológico - digital ou não - e pedagógico apropriado. Art. 12. Os
cursos e programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e
de Educação de Jovens e Adultos devem prever, obrigatoriamente, o mínimo de 20% de
sua carga horária para momentos presenciais, com exceção daqueles no âmbito da área
profissional  da  saúde que devem cumprir  o  mínimo de 50%.  Art.  13.  São permitidos
transferência, aproveitamento de estudos, certificações totais ou parciais, entre cursos e
programas presenciais e a distância, desde que tenham sido realizados em instituições
credenciadas e em cursos autorizados ou reconhecidos, atendidos os dispositivos legais.
Parágrafo único - Os diplomas e certificados de cursos ofertados na modalidade EaD,
expedidos  por  instituições  de  ensino  credenciadas  e  com  cursos  autorizados  ou
reconhecidos, registrados na forma da lei, são equivalentes, para todos os efeitos, aos
diplomas  e  certificados  de  cursos  presenciais  e  terão  validade  nacional,  conforme
legislação vigente. Art. 14. A criação, organização, oferta e desenvolvimento de cursos,
programas,  experimentos pedagógicos e etapas da Educação Básica:  Anos Finais  do
Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, a distância, devem observar o estabelecido
na legislação e em regulamentações em vigor. § 1.º Os cursos, programas, experimentos
pedagógicos e etapas da Educação Básica: Anos Finais do Ensino Fundamental e para o
Ensino Médio, na modalidade a distância, devem ser projetados com a mesma duração
definida para a modalidade presencial. § 2.º Os cursos e programas a distância poderão
aceitar  transferência  e  aproveitar  estudos  realizados  pelos  estudantes  em  cursos  e
programas presenciais, da mesma forma que as certificações totais ou parciais obtidas
nos cursos e programas a distância poderão ser aceitas em outros cursos e programas a
distância e em cursos e programas presenciais, conforme a legislação em vigor. § 3.º As
certificações, totais ou parciais, obtidas a distância, podem ser aceitas na modalidade a
distância  e  em cursos,  programas,  experimentos  pedagógicos e  etapas da Educação
Básica:  Anos  Finais  do  Ensino  Fundamental  e  para  o  Ensino  Médio,  presenciais,
conforme a legislação em vigor e normas próprias da Secretaria de Estado da Educação –
SEED/PR. Art. 15. A oferta de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível
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Médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas etapas de Ensino Fundamental e
de  Ensino  Médio,  na  modalidade  Educação  a  Distância  (EaD),  pelas  instituições  de
ensino  públicas  vinculadas  ao  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Paraná  dar-se-á,
exclusivamente, no âmbito do próprio Sistema. § 1.º As ofertas de que tratam o caput
devem atender ao disposto nas normas definidas pelo Conselho Estadual de Educação. §
2.º O credenciamento original da instituição de ensino pública, para atuar na modalidade
Educação a Distância (EaD), a autorização de funcionamento de cursos, programas e
etapas da Educação Básica: Anos Finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio,
serão sempre concedidos mediante manifestação do Conselho Estadual de Educação do
Paraná e têm validade para atuar apenas neste Estado. Capítulo I- do credenciamento de
instituições e da renovação do credenciamento,  da autorização,  do reconhecimento e
renovação do reconhecimento de cursos ou programas seção e do credenciamento e da
renovação de credenciamento da instituição de ensino. Art. 16. As instituições de ensino
credenciadas para  a  oferta  de  Educação a  Distância  podem requerer  autorização ao
Sistema Estadual de Ensino, para oferecer os ensinos Fundamental e Médio a distância,
conforme o que estabelece o § 4.º do artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
– LDB n.º 9.394/96, exclusivamente para: I - a complementação de aprendizagem, II - em
situações emergenciais.  Parágrafo único.  A autorização a que se refere o caput,  será
concedida sempre mediante manifestação do Conselho Estadual de Educação – CEE/PR.
Art. 17. Os pedidos de credenciamento e renovação de credenciamento da instituição de
ensino,  autorização  de  funcionamento  de  cursos,  programas  e  etapas  da  Educação
Básica: Anos Finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, reconhecimento e
renovação de reconhecimento dos cursos autorizados, na modalidade a distância, devem
ser  pautados  pelos  referenciais  de  qualidade,  conforme  definidos  pelo  Ministério  da
Educação, bem como daqueles estabelecidos pela Secretaria de Estado da Educação e
do Esporte e aprovados pelo Conselho Estadual de Educação. Art. 18. Entende-se por
credenciamento  o  ato  administrativo  que  habilita  a  instituição  de  ensino  a  atuar  na
modalidade  Educação  a  Distância,  vinculando-a  ao  Sistema  Estadual  de  Ensino  do
Paraná, respaldado na análise dos requisitos relativos à sua: a) regularidade jurídica e
fiscal,  b)  capacidade  econômica  e  financeira,  c)  qualificação  técnica  e  pedagógica.
Parágrafo único.  Para o credenciamento da instituição de ensino,  além dos requisitos
previstos nesta Deliberação, é necessário o cumprimento das regras gerais previstas na
Deliberação n.º 03/2013 deste Conselho. Art. 19. Compete ao Secretário de Estado da
Educação e  do Esporte,  após parecer  favorável  do  Conselho Estadual  de  Educação,
promover  os  atos  de  credenciamento  das  instituições  para  a  oferta  de  cursos  ou
programas  a  distância  no  nível  básico,  nas  seguintes  modalidades:  I  -  ensino
fundamental, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
II - ensino médio, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei n.º 9.394, de 1996; III - educação
de jovens e adultos; educação profissional técnica de nível médio; e (Decreto 9057/2017)
V  -  educação  especial.  Art.  20.  A  instituição  de  ensino  interessada  em  obter  o
credenciamento para oferta de Educação a Distância, nos termos do artigo anterior, sem
prejuízo do cumprimento das disposições da Deliberação n.º 03/2013-CEE/PR, deverá
acompanhar  sua  solicitação  de:  I  -  constituição  jurídica  da  instituição  de  ensino;  II  -
qualificação dos dirigentes da sede e das unidades descentralizadas (polos), quando for o
caso; III - histórico com localização da sede, demonstrativo da capacidade financeira e
administrativa  e  situação  fiscal.  IV  -  Plano  de  Desenvolvimento  Escolar,  para  as
instituições que contemplem a oferta, a distância, de cursos profissionais de nível médio e
para  jovens  e  adultos;  V  -  comprovação  de  qualificação  acadêmica  e  experiência
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profissional da equipe multidisciplinar docente e dos especialistas nos diversos suportes
de informação e meios de comunicação de que se pretende valer, compatível com o nível
em que a instituição de ensino pretende atuar; VI - convênios e parcerias, se houver; VII -
proposta pedagógica; VIII - descrição detalhada dos serviços de suporte e infraestrutura
adequados à realização do Projeto Pedagógico, relativamente à: a) instalações físicas e
infraestrutura tecnológica de suporte e atendimento remoto aos estudantes e professores;
b) laboratórios físicos (escola e/ou portátil  individual) e virtuais (software educacional),
quando for o caso; c) polos de Educação a Distância, quando for o caso; d) bibliotecas
adequadas,  inclusive  com acervo  eletrônico  remoto  e  acesso  por  meio  de  redes  de
comunicação e sistemas de informação, com regime de funcionamento e atendimento
adequados aos estudantes de EaD. Houve sugestões de acréscimos de palavras, frases,
bem como supressão de termos. Na sequência, a Presidente da Comissão, o Conselheira
Christiane  Kaminski,  agradeceu  a  Comissão  pelo  trabalho  realizado,  assim  como  o
Conselho Pleno, que acompanhou, analisou, sugeriu e fez as contribuições para que o
texto  ficasse  ainda  melhor.  Com  a  palavra,  o  Presidente  do  CEE/PR  destacou  o
compromisso e ressaltou que o trabalho da Comissão e da Assessoria é inspirador e que
se sente orgulhoso por perceber que os objetivos estão sendo alcançados. Nada mais
havendo a tratar, agradeceu a presença de todos(as) 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).
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