
1 
 

PREFEITURA DE GUARAPUAVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAPUAVA 

Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Centro 
Guarapuava/PR | (42) 3621-3063 
www.guarapuava.pr.gov.br 

Fls. 
_____ 

Conheça nossas Redes Sociais: 
         CME Guarapuava 
          

 

PROCESSO Nº:  2020.10.007/CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS/CMEG  

PARECER Nº:   010/2020 – CMEG  

INTERESSADO: CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAPUAVA 

 

ASSUNTO: Normas para a Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental do Sistema de Ensino 

de Guarapuava 

 

RELATORES: Carlos Marcelo Kaliberda e Simone Nogueira Ribas 

   

EMENTA 

 

Estabelecimento de Normas para a Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental para 

as Instituições de Ensino que integram o Sistema de Ensino de Guarapuava. Observação da 

regulamentação legal contida na Resolução CNE/CEB nº 3/10, que Institui Diretrizes Operacionais para 

a Educação de Jovens e Adultos. 

 

 I – MÉRITO 

 

Trata-se do documento que estabelece Normas para a Educação de Jovens e Adultos no 

Ensino Fundamento para as Instituições jurisdicionadas pelo Sistema Municipal de Ensino embasado 

nas Diretrizes Nacionais que norteiam essa modalidade de Ensino. 

 

II – RELATÓRIO 

A Educação de jovens e Adultos representa uma outra e nova possibilidade de acesso ao direito 

à educação escolar garantidas pela Constituição Federal, pela LDBN 9394/96, nos artigos 37º e 38º, e 

através da Resolução 03/2010 do Conselho Nacional de Educação – CNE, que institui as Diretrizes 

Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos delimitando temas relacionados a idade mínima para 

o ingresso, duração do curso, certificação e exames, etc. 

Embasados nesses documentos, a Deliberação 09/2020-CMEG, estabelece Normas para 

Organizar a Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental nas Instituições que abarcam o 

Sistema Municipal de Ensino de Guarapuava.  Determina em seu Art. 2º o público alvo dessa modalidade 

de Ensino e garantindo dessa forma uma nova oportunidade de ingresso a retomada dos estudos para 
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os alunos, que por algum motivo, não puderam frequentar no tempo certo, observando as reais 

condições e especificidades locais do Munícipio para que realmente aconteça. 

No que tange a Organização dos Exames da Educação de Jovens e Adultos no Ensino 

Fundamental, nos Artigos 5º e 6º, fica claro sua gratuidade e elaboração teórica fundamentados na Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC. Garante, também, a ampla divulgação para matrículas no Boletim 

Oficial do Município e em outros meios de comunicação abrangente a toda comunidade. Institui a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura como responsável pela expedição dos certificados. 

As Instituições de Ensino terão autonomia para elaborar o trabalho pedagógico no Projeto 

Político Pedagógico e Regimento Escolar da unidade, observada a idade mínima de 15 anos para 

matrícula no Ensino Fundamental e sem limitação de idade máxima. Os cursos poderão ser oferecidos 

de forma presencial ou ainda combinando na Modalidade a distância. É importante ressaltar que a 

comprovação de estudos realizados em Educação de Jovens e Adultos garantirá ao aluno a continuidade 

dos estudos. 

Caberá a Mantenedora atender dos prazos dos atos regulatórios desta modalidade, de acordo com as 

normas fixadas na Deliberação n.º 01/2020 - CMEG. 

 

III – CONCLUSÃO   

Face ao exposto, analisados e observadas a legislação normativa vigente que abrange a 

Educação de Jovens e Adultos, está Comissão é favorável a aprovação da Deliberação 09/2020/CMEG, 

ressaltando a importância da ampla divulgação das matrículas para os alunos dessa Modalidade de 

Ensino.   

  

É o Parecer. 

Carlos Marcelo Kaliberda                                                    Simone Nogueira ribas 

              Relator               Relatora  

 

Guarapuava, 20 de outubro de 2020. 

 

 

Carlos Marcelo Kaliberda 

Presidente 
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DELIBERAÇÃO N.º 09/2020 – CEE-EJA                                     APROVADA EM  10/11/2020                                                                             

INTERESSADO: Sistema Municipal de Ensino de Guarapuava 

ASSUNTO: Estabelece Normas para a Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental do 

Sistema de Ensino de Guarapuava 

 

O Conselho Municipal de Educação de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Art. 182 da Lei Orgânica do Município de Guarapuava, pela Lei Municipal nº 

3018/2019, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB n.º 9.394, de 

23/12/1996, bem como as Diretrizes do Conselho Nacional de Educação. 

                                 

                                     DELIBERA: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 1°. A Educação de Educação de Jovens e Adultos, indicados no artigo 37 da Lei Federal nº 

9.394/96, referente ao Ensino Fundamental, instalado ou autorizado pelo Poder Público, serão 

organizados no Sistema de Ensino do Município de Guarapuava de acordo com as diretrizes 

contidas nesta Deliberação. 

                                  

Art. 2°. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) destina-se àqueles que não tiveram acesso ao 

ensino fundamental na idade própria ou não tiveram a possibilidade de continuar esses 

estudos. 

          §1°. O Sistema Municipal de Ensino de Guarapuava deverá assegurar oportunidades 

educacionais apropriadas, prioritariamente aos jovens e adultos que não puderam efetuar os 

estudos na idade regular.  

          §2°. A iniciativa privada poderá ofertar cursos da EJA, desde que em conformidade com 

o Art. 7° e Art. 37 e respeitadas as normas da Lei Federal 9.394/96 e as Normas do Sistema 

Municipal de Ensino de Guarapuava.  
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Art. 3°. A Educação de Jovens e Adultos, no Sistema Municipal de Ensino, será ofertada 

mediante cursos e exame da EJA na Educação Básica, organizados nos termos desta 

Deliberação.  

                       

Art.4º. Na organização dos cursos e exames da EJA, atender-se-á obrigatoriamente:  

I. os princípios e as diretrizes que norteiam a educação nacional;  

II. os conteúdos mínimos da base nacional comum; 

III. a adequação da proposta pedagógica às especificidades institucionais e do perfil de sua 

demanda.  

                                                                         

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DOS EXAMES 

Art. 5°. O Sistema Municipal de Ensino de Guarapuava manterá a gratuidade de exames da EJA, 

ao menos uma vez por ano, observando-se: 

I. a idade mínima de 15 (quinze) anos completos para a inscrição e realização de exames 

do ensino fundamental; 

II. a Base Nacional Comum Curricular – BNCC para a sua elaboração. 

§1º. São nulos os exames realizados por candidatos com idade abaixo dos limites                 

estabelecidos no caput deste artigo.  

 

§2º. O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para a 

prestação de exames. 

 

 Art. 6°. A fixação da época dos exames da EJA é de competência da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura - SEMEC.  

§1°. A SEMEC encaminhará previamente ao Conselho Municipal de Educação de 

Guarapuava - CMEG o projeto anual de realização de exames da EJA.  
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§2°. Os exames da EJA serão oferecidos, exclusivamente, pela Secretaria de Municipal 

de Educação e Cultura, responsável também pela expedição dos respectivos certificados. 

§3°. A chamada para a inscrição nos exames da EJA será feita por Edital Público.  

                        

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Art. 7º. A organização do trabalho pedagógico será organizada pela Unidade de Ensino, no 

Projeto Político Pedagógico e no Regimento Escolar.  

Art. 8°. Considera-se como idade mínima para matrícula no ensino fundamental 15 (quinze) 

anos completos, sem limitação de idade máxima; 

 

 Art. 9°. A organização dos cursos da Educação de Jovens e Adultos para o Ensino Fundamental, 

combinará momentos coletivos e individuais com carga horária de 1.200 (mil e duzentas horas), 

compreendendo do 1ª ao 5ª ano.             

        §1º A fixação do início e término dos cursos é independe do ano civil.  

                                                                                           

        §2.º Os cursos da Educação de Jovens e Adultos podem ser organizados sob as formas 

presencial ou combinados com a modalidade da educação a distância. 

                     

Art. 10º. Os cursos da Educação de Jovens e Adultos deverão observar:  

I. Conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, distribuídos em cada componente 

curricular correspondente; 

II. A avaliação deverá ser por disciplina, processual e cumulativa, condizente com a 

abordagem e tratamento metodológico específico da Educação de Jovens e Adultos;  

III. A avaliação da aprendizagem será expressa por um parecer final, individual, que 

apresente no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento dos conteúdos 

desenvolvidos em cada componente curricular e 75% (setenta e cinco por cento) de 

frequência.  
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 Parágrafo Único:  Nos cursos presenciais que organizam sua oferta de forma individual e 

coletiva, na organização individual deverão cumprir 100% de carga horária. 

 

Art. 11. Em caso de transferência de aluno, nos cursos da Educação de Jovens e Adultos, 

observar-se-á:  

I. a idade mínima requerida para matrícula;  

II. os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular registrados em histórico escolar;  

III. os procedimentos de adaptação, quando for o caso.  

 

Art.12. Os conhecimentos adquiridos por meios informais, para aproveitamento em cursos da 

Educação de Jovens e Adultos, serão aferidos por procedimentos de classificação definidos no 

Regimento Escolar.               

                       

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 13. Os cursos da Educação de Jovens e Adultos autorizados e que culminam com a 

expedição de certificados deverão ter a duração mínima de dois (02) anos, independentemente 

da forma de organização curricular. 

 

Art.14. A autorização dos cursos da Educação de Jovens e Adultos terá validade de no mínimo 

um (01) ano e máximo cinco (05) anos, contados a partir da data de publicação do ato 

autorizatório.  

Parágrafo Único:  As instituições de ensino que optarem pela oferta exclusiva da Fase I, deverão 

realizar processo de avaliação do curso para solicitar renovação da autorização, que poderá ser 

aprovado por um período de até quatro (04) anos.  

                

Art. 15. Os procedimentos que tratam dos atos regulatórios desta modalidade, 

(credenciamento, autorização, reconhecimento e respectivas renovações) deverão se reportar 

às normas exaradas na Deliberação n.º 01/2020 - CMEG. 
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Art.16. O Sistema de Municipal de Ensino de Guarapuava deverá cumprir o estabelecido no Art. 

2º da Resolução n.º 03/10 do CNE/CEB e continuar implementando a política de construção da 

Agenda Territorial da Educação de Jovens e Adultos. 

Parágrafo Único: É de responsabilidade do Sistema de Municipal de Ensino de Guarapuava fazer 

a chamada ampliada de estudantes para o Ensino Fundamental em todas as modalidades, tal 

como se faz a chamada dos estudantes de faixa etária obrigatória do ensino. 

Art. 17. A Instituição de Ensino credenciada para oferta, gerenciamento administrativo e 

pedagógico da modalidade de Ensino Jovens e Adultos no Sistema de Ensino de Guarapuava da 

rede pública é a Escola Municipal Professora Carmem Teixeira Cordeiro. 

 

Art.18. A comprovação de estudos realizados em Educação de Jovens e Adultos, cursos ou 

exames, permite o prosseguimento de estudos. 

  

 Art.19. Experimentos pedagógicos, inclusive sob a forma de projetos especiais, terão validade 

somente após aprovação deste Colegiado.  

              

Art. 20. Os cursos da Educação de Jovens e Adultos que já estão autorizados deverão adequar-

se, no prazo máximo de um ano, da publicação desta Deliberação.                       

                        

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal de Educação de 

Guarapuava/CMEG. 

 

 Art. 22. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.  


