
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA EDUCAÇÃO
(ÁREA DA EDUCAÇÃO)

REUNIÃO OCORRIDA EM 20/04/2016

Em 20 (vinte) de abril de 2016, às 14:30, compareceram a este Centro de Apoio Operacional

às Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação – Área da Educação a Chefe

do  Departamento  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos/SUED/SEED,  a  Senhora  Márcia  Leonora

Dudeque,  a  Assistente  Pedagógica  Letícia  Garcia  Bortolozzi  e  a  Coordenadora  do  setor  de

Documentação Escolar,  a Senhora Joana Emília Miranda Petry a fim de discutir  a Instrução nº

013/2014-SEED/SUED, que organiza a oferta das disciplinas para os cursos do ensino fundamental

– fase II e médio, na modalidade da educação de jovens e adultos.

Tendo em vista as diversas denúncias e consultas encaminhadas a este Centro de Apoio,

discutiu-se sobre os seguintes pontos da aludida Instrução:  a)  datas fixas para a realização das

matrículas;  b)  suspensão do atendimento  individual  nas  instituições  que ofertam EJA; c)  idade

mínima para matrícula e, por fim, d) exigência mínima de 20 (vinte) alunos por turma.

As repersentantes da SME apresentaram as seguintes manifestações:

a) quanto às datas fixas para a realização das matrículas: Não há mais datas fixas para matrículas,

nem para atendimento individual ou coletiva.   Ressalvados os casos em que o aluno procura a

unidade, por exemplo, um mês após o início da oferta da disciplina. A unidade tem um cronograma,

pelo qual, "o ano inteiro existem disciplinas sendo iniciadas e concluídas". 

b) quanto à suspensão do atendimento individual nas instituições que ofertam EJA: Marcia ressaltou

que havendo a necessidade do atendimento, é possível fazer um requerimento para abertura e, uma

vez autorizado pelo Núcleo Regional de Educação, é ofertada (muito frequente em regiões com

culturas  sazonais).  Segundo  Márcia  nenhum pedido  de  aberturas  individuais  foi  negado  até  o

momento. 



c) quanto à idade mínima para matrícula: Dra. Hirmínia ressalvou que o limite de idade é relativo ao

exame e não à matrícula, conforme disciplina o artigo 38 da LDB, o que não é recepcionado pela

Instrução 13/2014-SUED/SEED.  Quanto a este ponto não houve convergência de entendimento,

sendo que a Dra.  Hirmínia se comprometeu a encaminhar jurisprudência e materiais relativos à

questão.  Joana  sugeriu  que  a  temática  fosse  direcionada  pela  SEED ao  Conselho  Estadual  de

Educação, como forma de consulta, para discussão.

Neste particular, a SEED informou a existência do PAE – Programa de Aceleração de Estudos que,

basicamente,  trata-se  de  cursar  dois  anos  em  um,  ou  seja,  uma  adequação  "ano-idade".

Diferentemente da EJA, que é por disciplina,  o  PAE trata-se de conteúdo currícular  do ensino

fundamental regular, só que mais concentrado. Ao final o aluno poderá progredir dois anos em um,

como também poderá progredir apenas um ano, conforme seu rendimento.

d) quanto à exigência mínima de 20 (vinte) alunos por turma: A Chefe do Departamento referenciou

a alína k do item 1.2 combinada com o item 7, quanto à exceção ao limite de alunos por disciplina

por turma. 

e) quanto a denúncia relativa ao CEBJA Paulo Freire, a Chefe do Departamento afirmou que não

houve interrupção do atendimento vespertino na modalidade de atendimento individual. Contudo,

ressalvou que cabe à direção da instituição de ensino remodelar a oferta, uma vez não identificada a

demanda para atendimento (o que poderá ter ocorrido na unidade).

Ao final,  ainda foi  lembrado o Parecer  07/2014 do CEE/PR, que versa sobre a modalidade da

educação  especial,  para  posterior  estudo  acerca  da  atual  organização.  Este  Centro  de  Apoio

aguardará um posicionamento da SEED sobre a temática, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme

convencionado na reunião.

Nada  mais  havendo  a  constar,  eu  ____________________  (Hellen  Martins  Quadros),

Assessora Jurídica do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Criança e do

Adolescente e da Educação – Área da Educação, encerro a presente ata.


