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Apresentação
		 A edição desta coletânea reuniu a legislação educacional da esfera
federal e estadual e a normatização emanada do Sistema Estadual de Ensino e
da Secretaria de Estado da Educação, no período de 2005.
		

Para agilizar a busca de informações que envolvem a legislação

educacional, os procedimentos em âmbito escolar e das atividades escolares
dos estabelecimentos que integram o Sistema Estadual de Ensino, a estrutura
organizacional da presente coletânea dispõe: legislação, normas e instruções
por assuntos, de forma ordenada, agrupadas em ordem alfabética.
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Ações Pedagógicas
Descentralizadas
da EJA - APED

Normatiza as APEDs e dá outras
providências.

Adequação de
Planos de Cursos

Adequação dos Planos de Cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio dos Estabelecimentos de Ensino
da rede estadual, ao Decreto nº5154/04,
para o ano de 2005.

Decreto
Federal
nº 5.154/04

009

Agrupamento
de Alunos da
Educação Infantil,
e do Ensino
Fundamental

Consulta referente ao disposto nos
arts. 3º. III e IX, e 23 da LDBEN sobre o
agrupamento de alunos da Educação
Infantil, de 0 a 3 e de 3 a 6 anos e Ensino
Fundamental.

Parecer
nº 24/05
CNE/CEB

011

Alteração da
Constituição
Federal - 1988

Altera os arts. 34, 208, 211 e 212 da
Constituição Federal.

Emenda
Constitucional
nº 14/96

014

Alteração da
Deliberação 09/01CEE/PR

Altera a deliberação nº 09/01-CEE.

Alteração de
Deliberações

Alteração das Deliberações do CEE/
PR sob nº 04/99, 02/00, 09/02 e 03/03,
todas do CEE.

Deliberação
nº 09/05
CEE/PR

020

Aprendiz e ação de
inserção

Fica instituída a Ação de Inserção do
Adolescente na condição de Aprendiz,
no âmbito da Administração Pública
Direta e Indireta do Estado.

Decreto
Estadual/PR
nº 3.492/04

035

Aprendiz e Sua
condição

Lei do Aprendiz – altera artigos da
Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT,
Nº 5452/43.

Lei Federal
nº 10.097/00

040

Aprendiz e sua
contratação

Regulamenta a contratação do Menor
Aprendiz e dá outras providências.

Decreto
Federal
nº 5.598/05

043
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nº 07/05
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Parecer
nº 15/05
CNE/CEB

049

Aproveitamento de estudos no Curso
Técnico em Enfermagem.

Ofício Circular
nº 018/05
SEED/DEP

051

Aproveitamento de
Estudos

Orientação referente ao
Aproveitamento de Estudos para
cursos profissionalizantes do setor
terciário.

Ofício Circular
nº 42/05
SEED/DEP

053

Área Profissional
Serviços de Apoio
Escolar

Inclui nos Quadros Anexos à Resolução
nº 04/99 – CNE/CEB como 21ª área
Profissional a Área de Serviços de Apoio
Escolar.

Resolução
Federal
nº 05/05
CNE/CEB

055

Área Profissional
Serviços de Apoio
Escolar

Proposta de Diretrizes Curriculares
Nacionais para a área profissional de
Serviços de Apoio Escolar.

Parecer
nº 16/05
CNE/CEB

056

Área Profissional
Serviços de Apoio
Escolar

Área profissional - Serviços de Apoio
Escolar, conforme parecer nº16/05-CNE.

Ofício Circular
nº 049/05
SEED/DEP

061

Arte, com Base
em Uma das Suas
Linguagens

Solicitação de retificação do termo
que designa a área de conhecimento
“Educação Artística” para “Arte” com
base na formação específica plena em
uma das linguagens: “Artes Visuais,
Dança, Música e Teatro”.

Parecer
Federal
nº 22/05
CNE/CEB

062

Atendimento
Pedagógico
Domiciliar

Vigência dos dispositivos do Decreto
nº1044/69 e da Lei nº 6202/75
referente às circunstâncias de alunos
impossibilitados de freqüentar as aulas
com direito ao regime de atendimento
domiciliar.

Pareceres
Federais
nºs 6/98 e
31/02
CNE/CEB

066

Aulas Práticas nos
Cursos Técnicos

Orienta os procedimentos para a
realização de aulas práticas em Cursos
Técnicos, Integrados e Subseqüentes.

Ofício Circular
nº 04/05
SEED/DEP

071

Auxiliar e Técnico
de Enfermagem

Consulta sobre inscrição profissional
dos egressos de cursos de Auxiliar e de
Técnico de Enfermagem.

Parecer Federal
nº 14/05
CNE/CEB

072

Aproveitamento de
Estudos

Consulta sobre aproveitamento de
estudos supletivos.

Aproveitamento de
Estudos
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Bebidas Alcoólicas
e Restrições

Dispõe sobre restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígeros,
bebidas alcoólicas, medicamentos e dá
outras providencias.

Lei Federal
nº 9.294/96

076

Bebidas Alcoólicas
e Restrições

Dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígeros,
bebidas alcoólicas e adota outras
providências.

Lei Federal
nº 10.167/00

079

Bebidas Alcoólicas
e Restrições

Dispõe sobre proibição de uso e
propaganda de produtos fumígeros,
bebidas alcoólicas e dá outras
providências.

Lei Federal
nº 10.702/03

082

Bebidas Alcoólicas
e Proibições em
Espaços Públicos

Dispõe sobre a proibição de estimular o
uso de bebidas alcoólicas, em espaços
públicos estaduais.

Decreto
Estadual
nº 5.416/05

084

Biblioteca da
Escola

Altera o art. 2º da Resolução nº58/04FNDE/CD.

Resolução
Federal
nº 36/05
FNDE

086

Calendário de
Vacinação

O Ministro de Estado da Saúde institui
em todo o território nacional, os
Calendários de vacinação, e dispõe da
obrigatoriedade de apresentação do
comprovante de vacinação para efeito
de matrícula nas unidades escolares de
ensino.

Portaria
nº 597/04
GM

087

Calendário Escolar
de 2006.

Estabelece o Calendário Escolar do ano
de 2006, para a Rede Pública Estadual,
da Educação Básica.

Resolução
nº 2.961/05
SEED

089

Calendário Escolar
de 2006.

Instruções para o Calendário Escolar de
2006.

Instrução
nº 03/05
SEED/SUED

091

Cantina Escolar

Comissão Especial designada para
regulamentar a Lei das cantinas
escolares.

Ofício Circular
nº 04/05
SEED/DIE

095

Cantina Escolar

Orientação sobre os procedimentos da
cantina escolar, em cumprimento da
Lei 14423/04. Observar a Lei Estadual nº
14.855/05

Ofício Circular
nº 35/05
SEED/DIE

096
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Carga Horária da
Educação Básica

Consulta sobre a carga horária da
Educação Básica e a política de
educação inclusiva no município de
Belo Horizonte.

Parecer
nº 10/05
CNE/CEB

098

Caseiro para
Residência nas
Escolas

Estabelece procedimentos de
permissão de uso de residências nas
escolas da rede Estadual.

Instrução
Norm.
nº 02/05
SEED/ DIE

102

Censo Escolar

O Presidente do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP
dispõe da importância do Censo Escolar
para o conhecimento da realidade
educacional do país e adota outras
providências.

Portaria
nº 156/04
INEP

112

Censo Escolar 2005

O Presidente do INEP - Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais, Anísio Teixeira,
estabelece as etapas do processo de
execução do Censo Escolar, 2005.

Portaria
nº 09/05
INEP

113

Censo Escolar,
2005

O Presidente, Substituto, do INEP,
estabelece critérios de transferências
de recursos para realização do Censo
Escolar, 2005.

Portaria
nº 28/05
INEP

114

Cessão de Uso dos
Estabelecimentos
de Ensino
Estaduais

Orientação e Regularização do Termo
de Cessão de Uso.

Instrução
Norm.
nº 04/05
SEED/DIE

115

Cidadania Plena

Institui o Programa de Formação da
Cidadania Plena e Instruções aos
estabelecimentos de ensino da rede
Público Estadual para desenvolver o
Programa de Formação da Cidadania
Plena.

Decreto
Estadual
nº 5.679/05

117

Comércio nos
Estabelecimentos
de Ensino

Proíbe a comercialização de qualquer
tipo de mercadoria dentro dos
estabelecimentos de ensino da Rede
Estadual.

Ordem de
Serviço
nº 07/03
SEED/DG

119

Concurso de
Remoção de
Professores do
QPM e do QPPE

Estabelece normas para o Concurso de
Remoção para Professores do Quadro
Próprio do Magistério e do Quadro
Único de Pessoal do Poder Executivo 2005.

Resolução
nº 3.099/05
SEED

120
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Conselho Escolar

Dar competência aos NREs para
análise e aprovação dos Estatutos dos
Conselhos Escolares.

Resolução
nº 2.124/05
SEED

121

Conselho
Municipal de
Educação

Instituição do Sistema Municipal de
Ensino e seu órgão normatizador, no
Paraná, considerando os Pareceres nº
30/00 e 04/01, ambos do CNE.

Parecer
nº 481/05
CEE/PR

122

Conselho Tutelar

Acrescenta inciso VIII ao art. 12, da Lei
nº 9394/96 referente às faltas de alunos
acima de cinqüenta por cento do
percentual permitido em lei.

Lei Federal
nº 10.287/01

125

Convalidação dos
Atos Escolares

Convalidação dos atos escolares
praticados a partir do início do ano
de 2005 nos Cursos de Educ. Profiss.
Técnica de nível médio e Formação de
Docentes de Educ. Infan. e dos Anos
Iniciais do Ens. Fun. pelos estab. de ens.
da rede pública, contemplando plano
de expansão de 2005.

Parecer
nº 789/05
CEE/PR

126

COREN-Conselho
Regional de
Enfermagem

Interferência do Conselho Regional de
Enfermagem – COREN/RS em Cursos
autorizados pelos Conselhos Estaduais
de Educação. Esclarece que os Cursos
Profissionais Técnicos de Enfermagem
não estão sujeitos à fiscalização do
COREN.

Parecer
nº 11/05
CNE/CEB
Resolução
nº 688/05
SEED
Ofício Circular
nº 09/05
SEED/DEP

129

Credenciamento
de
Estabelecimentos
de Ensino da Rede
Estadual para
Expedição de
Documentação
Escolar

Prorrogação do prazo para adequação
dos estabelecimentos de ensino da
rede estadual, conforme Delib. Nº
07/03-CEE/PR, com autorização para
credenciamento de estabelecimentos
de ensino para expedição de
documentação escolar.

Deliberação
nº 11/05
CEE/PR

134

Credenciamento
de
Estabelecimentos
de Ensino para
Expedição de
Documentação
Escolar

Estabelece procedimentos para
expedição de documentação
escolar de estudos concluídos em
estabelecimentos de ensino, não
reconhecidos.

Parecer
nº 834/05
CEE/CLN/PR

136
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Cursos de
Educação
Profissional

Nova nomenclatura para cursos e
Programas de Educação Profissional.

Ofício Circular
nº 029/05
SEED/DIE

138

Cursos de
Educação
Profissional e
Formação de
Docentes na Rede
Estadual

Expansão dos cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio e
da Formação de Docentes da Educação
Infantil e dos Anos Iniciais do Ens. Fund.
na Rede Estadual.

Parecer
nº 476/05
CEE/PR

139

Cursos de
Educação
Profissional Técnica
de Nível Médio

Adequação de Regimento Escolar,
referente a oferta dos cursos de
Educação Profissional.

Ofício Circular
nº 112/05
SEED/DIE

156

Cursos Técnicos

Estabelece os critérios para a
continuidade à Política de expansão de
Cursos Técnicos.

Ofício Circular
nº 046/05
SEED/DEP

157

Cursos Técnicos

Estabelece os critérios para a
continuidade à Política de expansão de
Cursos Técnicos.

Ofício Circular
nº 47/05
SEED/DEP

159

DCN da Educação
Profissional Técnica

Orientação referente Resolução
nº01/05-CNE, e Atualização das
Diretrizes Curriculares Nacionais-DCN,
conforme Decreto 5154/04.

Ofício Circular
nº 014/05
SEED/DEP

161

DCN e sua
atualização, para
o ensino Médio e
Para a Educação
Profissional Técnica

Novo dispositivo que atualiza as
Diretrizes Curriculares Nacionais
definidas pelo CNE para o Ensino Médio
e para a Educação Profissional Técnica
de nível médio às disposições do
Decreto nº 5154/04.

Resolução
nº 04/05
CNE/CEB

163

DCN para a Educ.
das Relações
Étnico-Raciais

Institui DCN para Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana.

Parecer
nº 03/04
CNE/CP e
Resolução
nº 01/04
CNE/ CP

164

DCN para a
Educação
Profissional Técnica
e Articulação ao
Ensino Médio

Atualiza as Diretrizes Curriculares
Nacionais definidas pelo CNE para
o Ensino Médio e para a Educação
Profissional Técnica de nível médio às
disposições do Decreto nº 5154/04.

Resolução
nº 01/05
CNE/CEB

187
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Dia da Água

Cria no calendário oficial do Estado o
Dia da Água a ser comemorado no dia
22 de março.

Lei Est./PR
nº 14.737/05

189

Dia da Bandeira

Institui o Dia da Bandeira do Estado do
Paraná.

Lei Est./PR
nº 14.746/05

190

Dia da Poesia
Paranaense

Institui o Dia da Poesia Paranaense a ser
comemorado, anualmente no dia 12 de
outubro.

Lei Est./PR
nº 14.821/05

191

Dia do Estado e do
Hino do Estado do
Paraná

Institui o Dia do Estado do Paraná e do
Hino do Estado do Paraná.

Lei Est./PR
nº 14.779/05

192

Dia dos
Desbravadores

Institui, no Estado do Paraná, o Dia
Estadual dos Desbravadores.

Lei Est./PR
nº 14.770/05

193

Direção Escolar

Estabelece normas para o processo
de escolha de Diretores e Diretores
Auxiliares dos Estabelecimentos de
Ensino da rede Pública Estadual.

Instrução
Norm.
nº 02/05
SEED/DG

194

Documentação
Escolar

Prorrogação do prazo para
adequação dos estabelecimentos de
ensino da rede estadual, conforme
Delib. Nº 07/03-CEE/PR, com
autorização para credenciamento
de estabelecimentos de ensino para
expedição de documentação escolar.

Deliberação.
nº 11/05
CEE/PR

214

Educação a
Distância

Regulamenta art. 80 da LDBEN nº
9394/96 referente a Educação a
Distância.

Decreto
Federal
nº 5.622/05

219

Educação a
Distância

Regularização das Instituições que
ofertem Educação a Distância.

Ofício Circular
nº 017/05
SEED/DIE

228

Educação
Ambiental

Dispõe sobre a Educação Ambiental e
institui a Política Nacional de Educação
Ambiental e dá outras providências.

Lei Federal
nº 9.795/99

229

Educação
Ambiental

Regulamenta a Lei Federal
nº
9795/99, que institui a Política Nacional
de Educação Ambiental e dá outras
providências.

Decreto
Federal
nº 4.281/02

234

2005

Coletânea XIII
Educação Artística
para Arte

Solicitação de retificação do termo
que designa a área de conhecimento
“Educação Artística” para “Arte” com
base na formação específica plena em
uma das linguagens: “Artes Visuais,
Dança, Música e Teatro”.

Parecer
nº 22/05
CNE/CEB

062

Educação de
Jovens e Adultos

Estabelece normas para a Educação
de Jovens e Adultos no Ensino
Fundamental e Médio do Sistema de
Ensino do Paraná.

Deliberação
nº 06/05
CEE/PR

237

Educação
Infantil, e seu
Agrupamento de
Alunos

Consulta referente ao disposto nos
arts. 3º. III e IX, e 23 da LDBEN sobre o
agrupamento de alunos da Educação
Infantil, de 0 a 3 e de 3 a 6 anos e Ensino
Fundamental.

Parecer
nº 24/05
CNE/CEB

008

Educação
Profissional na
Modalidade EJA

Inclusão da Educação de Jovens e
Adultos prevista no Decreto 5478/05,
como alternativa para a oferta da
Educação Profissional Técnica de nível
Médio de forma integrada com o Ensino
Médio.

Parecer
nº 20/05
CNE/CEB

258

Educação
Profissional Técnica

Aplicação do Decreto nº 5154/04 - na
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio.

Parecer
nº 39/04
CNE/CEB

264

Ensino
Fundamental de
Nove Anos de
Duração

Reexame do Parecer Nº 24/04-CNE/CEB
que estabelece Normas Nacionais para
ampliação do Ensino Fundamental para
nove anos de duração.

Parecer
nº 06/05
CNE/CEB

275

Ensino
Fundamental de
Nove Anos de
Duração

Define normas nacionais para a
ampliação do Ensino Fundamental para
nove anos de duração.

Resolução
nº 3/05
CNE/CEB

288

Ensino
Fundamental
de Nove Anos
de Duração, sua
Ampliação

Estabelecimento de normas nacionais
para ampliação do Ensino fundamental
para nove anos de duração.

Parecer
nº 24/04
CNE/CEB

289

Ensino Fundamental Regular Noturno.

Instrução
Norm.
Conjunta
nº 05/05
SEED/DIE/DEF

299

Ensino
Fundamental
Regular Noturno.
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Ensino Religioso

Dá nova redação ao art. 33, da LDBEN
- Nº 9394/96, referente ao Ensino
Religioso.

Lei Federal
nº 9.475/97

301

Estabelecimentos
de Ensino
Municipalizados

Orienta a Regularização da Vida Legal
dos Estabelecimentos de Ensino
Municipalizados.

Instrução
nº 03/05
SEED/DIE

302

Estágio de
Alunos - Normas
Complementares
às Diretrizes
Nacionais

Normas complementares às Diretrizes
Nacionais para a organização e a
realização de Estágio de alunos dos
cursos de Educação Profissional
Técnico de Nível Médio, de formação
Inicial e Continuada de Trabalhadores,
do Ensino Médio, inclusive nas
modalidades de EJA e Educ. Especial.

Deliberação
nº 10/05
CEE/PR

305

Estágio nos Cursos
Técnicos – Aulas
Práticas

Orientação referente ao estágio, nos
Cursos Técnicos – Aulas Práticas.

Ofício Circular
nº 04/05 e
20/05
SEED/DEP

319

Estágio
Supervisionado

Modifica a redação do § 3º do art.
5º da Resolução nº 01/04 – CNE/
CEB, até nova manifestação sobre o
estágio supervisionado, pelo Conselho
Nacional de Educação.

Resolução
nº 02/05
CNE/CEB

326

Estatuto da Criança
e Adolescente

Acrescenta parágrafo 2º ao art. 208
da Lei nº 8069//90, convertendo-se o
parágrafo único em § 1º.

Lei Federal
nº 11.259/05

327

Estatuto do
Conselho Escolar

Dar competência aos NREs para
análise e aprovação dos Estatutos dos
Conselhos Escolares.

Resolução
nº 2.124/05
SEED

328

Estudos Sobre
Uso Indevido
de Drogas e da
Prostituição Infantil

Estabelece contemplar nas Propostas
Pedagógicas estudos sobre uso
Indevido de Drogas e da Prostituição
Infantil.

Lei Est./PR
nº 14.607/05

329

Exercício da
Docência dos
Profissionais da
Área de Saúde

Consulta quanto à legalidade do
exercício da docência dos profissionais
da área da saúde.

Parecer
nº 12/05
CNE/CEB

330

Falta às Aulas
Acima de 50% do
Permitido em Lei

Acrescenta inciso VIII ao art. 12, da Lei
nº 9394/96 referente às faltas de alunos
acima de cinqüenta por cento do
percentual permitido em lei.

Lei Federal
nº 10.287/01

337
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Falta às Aulas

Falta às aulas justificadas

Ofício Circular
nº 12/05
SEED/DIE

Formação de
Docentes

Esclarecimentos referente a organização
curricular, do Curso de Formação de
Docentes com aproveitamento de
estudos. Subseqüente.

Ofício Circular
nº 06/05
SEED/DEP

339

Formação de
Docentes,
Coordenação de
Cursos

Novos critérios para atribuição de carga
horária dos Coordenadores de Curso
e de Prática do Curso de Formação de
Docentes.

Ofício Circular
nº 07/05
SEED/DEP

341

Freqüência às
Aulas

Informa procedimentos referente
à ausência do aluno às aulas com
apresentação de justificativa e/ou
atestado médico.

Ofício Circular
nº 012/05
SEED/DIE

338

Fumar nos Recintos
e Edificações

Proíbe fumar nos recintos e edificações,
especifica e dá outras providências.

Lei Est./PR
nº 14.743/05

343

Fumígeros

Dispõe sobre restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígeros,
bebidas alcoólicas, medicamentos e dá
outras providencias

Lei Federal
nº 9.294/96

345

Fumígeros e
Bebidas Alcoólicas

Dispõe sobre proibição de uso e à
propaganda de produtos fumígeros,
bebidas alcoólicas e dá outras
providências.

Lei Federal
nº 10.702/03

350

FUNDEF

Incidência de subvinculação de
60%(sessenta por cento) como mínimo
para a remuneração dos profissionais
do magistério, sobre o saldo positivo
líquido da conta FUNDEF.

Parecer
nº 03/05
CNE/CEB

352

História do Paraná

Torna obrigatório, no Ensino
Fundamental e Médio da rede Pública
Estadual, conteúdos da disciplina
História do Paraná.

Lei Est./PR
nº 13.381/01

361

História e Cultura
Afro-Brasileira

Altera a LDBEN Nº 9394/96, referente
à Temática História e Cultura AfroBrasileira.

Lei Federal
nº 10.639/03

362

Hora Atividade do
Regente de Classe

Institui o percentual de 20% de hora
atividade da jornada de trabalho para o
professor regente de classe.

Lei Est./PR
nº 13.807/02

363
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Coletânea XIII
Instituições
Privadas e Suas
Categorias

Dá nova redação ao inciso II do caput
do art. 20 da Lei 9394/96 referente
ao enquadramento de categoria das
instituições privadas.

Lei Federal
nº 11.183/05

364

Lanchonetes, nos
Estabelecimentos
de Ensino

Dispõe sobre padrões técnicos de
qualidade nutricional a serem seguidos
pelas lanchonetes e similares, instaladas
nas escolas de ensino fundamental e
médio, particulares e da rede pública.

Lei Est/ PR
nº 14.855/05

365

Língua Espanhola

Dispões sobre o ensino de língua
espanhola.

Lei Federal
nº 11.161/05

368

Livro Registro de
Classe

Orientação referente ao Registro de
alunos cursando Adaptação e /ou
Progressão Parcial.

Oficio Circular
nº 034/05
SEED/DIE

369

Material
Pedagógico

Consulta sobre a competência do
PROCON para decidir sobre a lista
de material pedagógico das escolas
particulares.

Parecer
nº 13/05
CNE/CEB

370

Matrícula 2006

Orienta a matrícula nos
Estabelecimentos de Ensino da rede
Pública Estadual, para 2006.

Instrução
nº 003/05
SEED/DIE

374

Matrícula 2006

Orientação aos NREs referente a
transmissão dos dados de matricula
para o SERE.

Ofí.Circ.
nº 042/05
SEED/DIE

398

Matrícula
Obrigatória das
Crianças de 6(seis)
Anos de Idade, no
Ens. Fundamental

Orientação para a matrícula obrigatória
das crianças de 6(seis) anos de idade, no
Ensino Fundamental, em atendimento à
Lei Federal nº 11.114/05.

Parecer
nº 18/05 CNE/
CEB

401

Matricula, 2005

Estabelece auditoria, aos
estabelecimentos de ensino com
ocorrência de irregularidades na
efetivação das matrículas de 2004 e
2005.

Ofício Circ.
nº 013/05
SEED/DIE

405

Matriz curricular

Proposta de matriz curricular para os
cursos de Técnico de Segurança do
Trabalho.

Parecer
nº 4/05-CNE/
CEB

406
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Matriz curricular

Estabelecimentos da Rede Pública
Estadual deverão elaborar nova Matriz
Curricular para o Ensino Fundamental
e Médio(regular), com implantação a
partir de 2006, de forma simultânea.

Instrução
nº 04/05
SEED/SUED

408

Média Anual
do Aluno Como
Matéria Regimental

Orienta sobre alteração no Regimento
Escolar referente a Média Anual do
aluno da rede Estadual de Ensino
conforme Resolução nº 3794/04

Instrução
Conjunta
nº01/05
SEED/DIE/
SUED

419

Média Anual
do Aluno e Seu
Devido Registro

Esclarece quanto ao registro da
alteração da média no campo Síntese
do Sistema de Avaliação, conforme
Resolução nº 3794/04-SEED.

Ofício Circular
nº 016/05SEED/DIE

420

Média Anual do
Aluno, para Sua
Aprovação

Encaminhamento da Resolução nº
3794/04 e Instrução Conjunta nº01/05SEED/DIE/SUED.

Ofício Circular
nº002/05
SEED/DIE

421

Menor Aprendiz e
Sua Contratação

Lei do Aprendiz – altera artigos da
Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT,
Nº 5452/43.

Lei Federal
nº 10.097/00

422

Menor Aprendiz e
sua Contratação

Regulamenta a contratação do Menor
Aprendiz e dá outras providências.

Decreto F.
nº 5.598/05

043

PROEJA - Programa
de Integração
da Educação
Profissional ao
Ensino Médio na
Modalidade de EJA

Apreciação de minutas-padrão de
Acordo de Cooperação Técnica a
ser celebrado entre o Ministério da
Educação e as entidades do chamado
“Sistema S” para a oferta de Programas
do PROEJA, objeto do Decreto Federal
nº5478/05.

Parecer
nº 29/05
CNE/CEB

425

PROEJA- Programa
de Integração
da Educação
Profissional ao
Ensino Médio na
Modalidade EJA

O Programa de Integração da Educação
Profissional ao Ensino Médio na
Modalidade de Educação de Jovens
e Adultos - PROEJA, visa atender à
demanda de jovens e adultos com a
oferta de Educação Profissional Técnica
de nível Médio.

Decreto
Federal
nº 5.478/05

434

Programa Anual
de Trabalho do
Conselho Estadual
de Educação

Programa anual de trabalho do CEE
para o ano de 2006.

Deliberação
nº 05/05
CEE/PR

436

2005

Coletânea XIII
Programa de Água
da Chuva

Cria o Programa de Água da Chuva,
conforme especifica.

Lei Est./PR
nº 14.823/05

441

Programa de
Formação da
Cidadania Plena

Institui o Programa de Formação da
Cidadania Plena.

Decreto Est/PR
nº 5.679/05

442

Programa SOS –
Racismo no Paraná

Programa SOS – Racismo no Paraná e
adota providências.

Lei Est/PR
nº 14.938/05

444

ProJovem

Institui o Programa Nacional de
Inclusão de Jovens - ProJovem; Cria o
Conselho Nacional da juventude – CNJ
e a Secretaria Nacional da Juventude e
altera as Leis nº 10429/02 e 10683/03 e
dá outras providências.

Lei Federal
nº 11.129/05

446

ProJovem

Regulamenta o ProJovem

Decreto
Federal
nº 5.557/05

451

ProJovem

ProJovem – Programa Nacional
de Inclusão de Jovens: Educação,
Qualificação e Ação Comunitária.

Parecer
nº 02/05
CNE/CEB

459

Propaganda nas
escolas

Proíbe exibir cartazes, placas de
publicidade, nos espaços físicos das
escolas.

Decreto Est./PR
nº 5.416/05

471

Quadro Próprio do
Poder ExecutivoQPPE

Enquadra os Profissionais do Quadro
Geral para QPPE – Quadro Próprio
do Poder Executivo e adota outras
providências.

Lei Est./PR
nº 13.666/02

473

Reconhecimento
do Ensino de 2º
Grau

Consulta ao CEE, referente ao
reconhecimento do Ensino de 2º grau e
Prorrogação do EM com o mesmo Ato
Autorizatório.

Ofi.Circ.
nº 153/05
SEED/DIE

491

Regularização de
Vida Escolar

Delegação de competência à SEED para
alunos das Habilitações Profissionais do
Ensino de 2º Grau de quatro (04) anos
na vigência da Lei 5692/71 para fins de
prosseguimento de estudos.

Deliberação
nº 08/05
CEE/PR

492

Regularização de
Vida Escolar de
Alunos

Consulta ao CEE referente a
regularização de vida escolar de alunos
de cursos profissionalizantes.

Ofício Circular
nº 039/05
SEED/DIE

501

2005

Coletânea XIII
Relatórios Finais

Adequação dos Serviços Sistema
Escola - SERE, quanto aos prazos
estabelecidos, dos Relatórios Finais.

Ofício Circular
nº 041/05
SEED/DIE

502

Relatórios Finais –
CEEBJAS

Prazo para entrega de Relatórios Finais
– CEEBJAS.

Ofício Circular
nº 031/05
SEED/DIE

503

Seguro Contra
Acidentes Pessoais

Solicita a contratação de Seguro contra
acidentes pessoais para alunos que
desenvolvem estágio supervisionado.

Ofício Circular
nº 060/05
SEED/DEP

506

Telefones de
Utilidade Pública

Obrigatoriedade de afixação de
cartazes nas salas de aula das escolas da
rede Pública de Ensino com os números
de telefones de utilidade pública.

Lei Est./PR
nº 14.857/05

508

Transporte Escolar

Encaminha Termo de Convênio de
Cooperação Financeira referente ao
Transporte Escolar, novos parâmetros
para 2005.

Ofício Circular
nº 036/05
SEED/DIE

509

Vacinação,
Calendário

O Ministro de Estado da Saúde institui
em todo o território nacional, os
Calendários de vacinação, e dispõe da
obrigatoriedade de apresentação do
comprovante de vacinação para efeito
de matrícula nas unidades escolares de
ensino.

Portaria
nº 597/04 GM

087

Vestibulinhos
para Ingresso na
Educação Infantil
e no Ensino
Fundamental

Consulta sobre a prática de
vestibulinhos como requisito para o
ingresso na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental.

Parecer
nº 05/05
CNE/CEB
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO SUED Nº 02/2005

ASSUNTO: Ações Pedagógicas Descentralizadas da Educação de Jovens e Adultos da Rede
Pública Estadual (APED).

A Superintendente de Educação da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, considerando:
•
•

•

os Pareceres do Conselho Estadual de Educação que aprovam as Propostas
Pedagógicas dos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública Estadual que ofertam
a modalidade Educação de Jovens e Adultos,
o item 1.6 da proposta pedagógica de EJA para as escolas da rede pública estadual,
que firma que "Este Estabelecimento Escolar desenvolverá ações pedagógicas
descentralizadas, efetivadas em situações de evidente necessidade, dirigidas a
grupos sociais com perfis e necessidades próprias e onde não haja oferta de
escolarização para jovens, adultos e idosos, respeitada a proposta pedagógica e o
regimento escolar, desde que autorizado pela SEED/PR, segundo critérios
estabelecidos pela mesma Secretaria em instrução própria”,
a necessidade de definir critérios para implantação de Ações Pedagógicas
Descentralizadas da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Estadual
(APED), expede a seguinte

INSTRUÇÃO

1. Critérios para a implantação da APED:
a) Localidade/Regiões onde não haja oferta de educação básica para jovens e adultos,
particularmente no período noturno;
b) Demanda de jovens e adultos que não tenham concluído o Ensino Fundamental Fase
II e/ou o Ensino Médio.
c) Demanda com idade, preferencialmente, igual ou superior de 18 anos para o Ensino
Fundamental e para o Ensino Médio.
d) Em estabelecimentos públicos onde não haja oferta de Ensino Regular Noturno.
e) Ambientes públicos, preferencialmente escolares.
f) Em hipótese alguma devem ser implantadas em instituições privadas.
2. As APED terão matrícula por disciplina, seguindo a Proposta Pedagógica do
estabelecimento escolar que oferta EJA, aprovada pelo Conselho Estadual de Educação do
Paraná.

001

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO
3. A oferta de EJA nas APED só ocorrerá na forma de organização coletiva.
4. A solicitação de implantação de APED deverá ser encaminhada pelo estabelecimento
escolar que oferta EJA ao NRE (Núcleo Regional de Educação) que, após análise, encaminha
ao Departamento de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado da Educação
(DEJA/SEED), por meio de protocolo eletrônico no Sistema Informatizado da SEED, sendo um
por local, cumprindo as etapas descritas a seguir:
ETAPA A - Digitador - ESTABELECIMENTO ESCOLAR QUE OFERTA EJA
Digitar o local de funcionamento da APED – preenchendo todos os campos. O nome do
local deve ser escrito por completo, indicando, obrigatoriamente, o município.
Por exemplo:
Escola Municipal Rui Barbosa – Apucarana.
Escola Municipal Rui Barbosa – Cianorte.
Escola Municipal Rui Barbosa – Foz do Iguaçu.
ETAPA B - Digitador - ESTABELECIMENTO ESCOLAR QUE OFERTA EJA
Inserir o número de turmas e o cronograma de todas as disciplinas da matriz curricular do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio de EJA de cada turma, preenchendo o
encaminhamento da digitação.
Por exemplo: “Processo Digitado. Encaminhe-se à Direção para prosseguimento.”
ETAPA C - Direção do ESTABELECIMENTO ESCOLAR QUE OFERTA EJA
Conferir as informações inseridas pelo digitador e, no campo do parecer, digitar a
justificativa da solicitação da APED, indicando as características do espaço físico e da
demanda, distância do ESTABELECIMENTO ESCOLAR QUE OFERTA EJA, e as razões para
solicitação da APED. Encaminhar para análise do NRE.
Etapa D - Coordenação de EJA do NRE
Analisar as informações e o parecer elaborado pela Direção do estabelecimento escolar
que oferta EJA de cada processo (local) da APED. Emitir parecer descritivo, explicitando o
motivo da solicitação e indicando se é favorável ou não à implantação solicitada,
encaminhando para o DEJA/SEED.

5. Cabe ao NRE analisar a solicitação de implantação da APED, devendo constar do seu
parecer, para cada local da APED, o seguinte:
a) A faixa etária da demanda, avaliando se a mesma poderia ser melhor atendida pelo
Ensino Regular Noturno, se houver oferta na região.
b) Todas as ofertas de ensino da região, observando se as mesmas não conflitarão com
a da APED.
2
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Se a localização da APED não conflita com outro local que também oferta EJA.
A pertinência de implantação da APED no município onde há estabelecimento que
oferta EJA.
Se não há oferta de Ensino Regular Noturno no estabelecimento onde pretende-se
implantar a APED.
Se o ambiente onde ocorrerá a oferta é público e preferencialmente escolar.

6. A APED poderá ser implantada nos municípios de abrangência do NRE ao qual o
estabelecimento escolar que oferta EJA esteja jurisdicionado. Em NREs que possuam mais de
um estabelecimento escolar que ofertam EJA, é de responsabilidade da Chefia do Núcleo,
estabelecer a área de abrangência de cada uma das escolas, de forma eqüitativa entre as
mesmas considerando a sua localização e informar ao DEJA/SEED.
6.1. Para 2006, a APED poderá ser implantada nos estabelecimentos relacionados no
Anexo I.
6.2. Para 2007 em diante, a APED poderá ser redistribuída a partir da análise do NRE e
da autorização do DEJA/SEED, independentemente da conclusão de todas as disciplinas,
para outros estabelecimentos que ofertam EJA, jurisdicionados ao mesmo NRE,
considerando a proximidade geográfica e de acesso dos educandos. O estabelecimento
ao qual a APED está jurisdicionada, deverá emitir transferência para efetivação da
matrícula no outro estabelecimento responsável pela APED.
7. A execução desta ação pelo estabelecimento escolar que oferta EJA não caracterizará
criação de cursos, e a autorização de funcionamento será concedida somente se houver
seqüências completas de todas as disciplinas, constantes da matriz curricular do curso.
8. Os documentos que serão utilizados para análise da solicitação da APED, devem ser
encaminhados ao NRE que, após parecer, devolverá ao estabelecimento ao qual a APED
esteja vinculada, devendo ficar arquivados para eventuais verificações:
a) ofício de cedência do espaço físico onde funcionará cada local da APED, contendo a
disponibilidade do mesmo até o cumprimento da carga horária total do curso.
b) ofício de cedência da biblioteca para uso dos alunos onde funcionará a APED,
contendo a disponibilidade do mesmo até o cumprimento da carga horária total do
curso.
c) ofício de cedência do laboratório para uso dos alunos onde funcionará a APED,
contendo a disponibilidade do mesmo até o cumprimento da carga horária total do
curso.
9. Os prazos para implantação da APED devem considerar o cumprimento da carga
horária total de cada disciplina do curso, de acordo com a matriz curricular aprovada para o
estabelecimento escolar que oferta EJA, não devendo ultrapassar três anos letivos a partir da
data em que foram solicitadas, de acordo com o calendário escolar do estabelecimento escolar
que oferta EJA, aprovado pelo NRE.
10. A solicitação de turmas da APED deverá ser feita de 15 de outubro até 15 de
dezembro do ano anterior ao seu funcionamento. NÃO serão autorizadas novas turmas para o
mesmo ano de funcionamento da APED.
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10.1 Ao final do cronograma previsto para funcionamento da APED, poderá ser solicitado
nova(s) turma(s) no mesmo local, desde que o pedido seja feito até de 15 de outubro
até 15 de dezembro do ano anterior à implantação da APED.
10.2 Poderá ser solicitada nova(s) turma(s) de APED no mesmo local, ao final de cada
ano, se houver nova demanda de educandos, e disponibilidade de espaço físico.
11. Todas as demandas serão canceladas no final dos cronogramas estabelecidos para
cada APED, ou quando concluírem em tempo anterior aos mesmos.
12. As matrículas podem ser efetivadas (ou confirmadas) até o prazo estipulado na
Instrução Geral de Matrícula emitida pela SEED.
13. Se no local onde for solicitada a implantação da APED, este não tiver continuidade,
quer pela indisponibilidade do espaço cedido para o seu funcionamento, quer pelo reduzido
número de educandos (pelo menos 23 educandos), o estabelecimento escolar que oferta EJA
deverá solicitar cessação por meio de ofício protocolado junto ao NRE, apresentando as razões
da cessação, incluindo o parecer do NRE, devendo os alunos serem encaminhados para
atendimento em outra APED ou na sede do estabelecimento escolar que oferta EJA ou, em
último caso, por Exames Supletivos.
14. A transferência do local de funcionamento da APED, para atendimento dos mesmos
educandos matriculados, só poderá ser solicitada em vista da melhoria da oferta à
comunidade, seja pela proximidade do local de residência dos educandos ou pela estrutura
física e de recursos do novo ambiente.
14.1 Para solicitar a transferência de local de funcionamento da APED, o estabelecimento
escolar que oferta EJA deve justificar o pedido por meio de ofício encaminhado ao
NRE o qual, após análise e parecer protocolará e encaminhará ao DEJA/SEED para
parecer, com os seguintes documentos:
a) ofício de cedência do novo espaço, contendo a disponibilidade do mesmo até o
cumprimento da carga horária total do curso;
b) listagem contendo o nome dos educandos;
c) parecer do NRE.
14.2 A transferência de local de funcionamento da APED deverá, necessariamente,
ocorrer dentro do mesmo município e abranger, preferencialmente, a totalidade das
turmas do local já autorizado.
15. As matrículas em cada disciplina ofertada na APED obedecerão um cronograma
especial elaborado pelo estabelecimento escolar que oferta EJA e aprovado pelo NRE.
15.1 O aluno que não conseguir matrícula em uma determinada disciplina ou que, por
alguma razão, não conseguir concluí-la, poderá matricular-se na próxima oferta da
disciplina, na APED ou na sede do estabelecimento que oferta EJA ou nos Exames
Supletivos e, assim sucessivamente, até a conclusão dos estudos.
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15.2 As disciplinas serão ofertadas em um sistema de rodízio, podendo ofertar uma ou
duas disciplinas semanais simultâneas, obedecendo a uma seqüência
preestabelecida de início e término para cada uma.
15.3 Haverá aproveitamento de disciplinas concluídas com êxito por meio de cursos
organizados por disciplina ou de exames supletivos, apresentando comprovação de
conclusão da mesma.
16. Os alunos participantes da APED serão matriculados e certificados pelo
estabelecimento escolar que oferta EJA ao qual a APED está vinculada, devendo apresentar,
no ato da matrícula, os documentos constantes na Instrução de Matrícula emitida pela SEED.
17. As avaliações processuais ocorrerão no local em que funciona a APED, tomando
como referência a Proposta Pedagógica do estabelecimento escolar que oferta EJA aprovada
pelo Conselho Estadual de Educação (CEE).
18. As turmas de APED terão um total de 16 horas-aula semanais, preferencialmente no
período noturno, excetuando-se casos especiais analisados e aprovados pelo DEJA/SEED.
19. O horário de funcionamento da APED deverá ser afixado em local visível para todos
os alunos e professores, que deverão cumpri-lo, não podendo ser alterado.
20. Os professores que atuarão nas turmas de APED serão supridos pela SEED, como
demanda especial do estabelecimento escolar que oferta EJA, e terão carga horária de acordo
com o processo de APED aprovado, estabelecendo a carga horária semanal a ser
desenvolvida.
21. A APED obedecerá ao regimento e à estrutura do estabelecimento escolar que oferta
EJA a que esteja vinculado, cabendo a este a coordenação do trabalho pedagógico,
preparação e orientação dos docentes, orientação geral para o funcionamento das turmas,
matrículas e certificação dos alunos.
22. A APED terá Coordenação Geral no estabelecimento escolar que oferta EJA, suprida
na Função: Coordenação Pedagógica (código SAE a ser definido), sendo 20 horas (quando
possuir de 400 a 800 alunos de APED matriculados) e 40 horas (quando possuir mais de 800
alunos matriculados).
22.1 Para o estabelecimento escolar que oferta EJA que possua menos de 400 alunos
matriculados na APED, será de responsabilidade do(s) Professor(es) Pedagogo(s),
o acompanhamento do trabalho pedagógico e de organização das turmas.
23. Cada local de APED poderá ter no máximo 6 turmas, totalizando o Ensino
Fundamental (Fases I e II) e o Ensino Médio.
23.1 A oferta de Ensino Fundamental – Fase I atende jovens, adultos e idosos não
alfabetizados e/ou aqueles que não concluíram as séries iniciais do ensino
fundamental, com o objetivo de continuidade dos estudos e conclusão da educação
básica. Ocorrerá somente, em regime de colaboração com os Municípios, conforme
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o disposto na Lei Federal nº 9394/96. E também em situações específicas que sejam
de competência exclusiva do Estado, como para educandos em privação de
liberdade.
24. A cada 08 turmas de APED autorizadas, o estabelecimento escolar que oferta EJA
terá 20 horas de Coordenação Itinerante, suprido na Função: Coordenação de APED (código
SAE a ser definido), designada pelo estabelecimento escolar que oferta EJA.
24.1 A função de Coordenação Itinerante prevê o acompanhamento setorizado a ser
definido pelo estabelecimento escolar que oferta EJA e encaminhado ao NRE.
25. A cada 400 alunos matriculados na APED, o estabelecimento escolar que oferta EJA
terá direito a 20 horas de Apoio Técnico-Administrativo (código SAE a ser definido).
26. Deverão ser previstas, em calendário, pela coordenação geral, reuniões mensais,
para avaliar o andamento do trabalho, e reuniões extraordinárias quando necessárias,
utilizando para tanto a hora-atividade.
26.1 Deverão participar dessas reuniões, no mínimo, os professores envolvidos nas
APED, o(s) coordenador(es) geral(is) da APED, o(s) coordenador(es) itinerante(s),
o(s) professor(es) pedagogo(s) do estabelecimento escolar que oferta EJA.
26.2 O Coordenador Geral de APED do estabelecimento escolar que oferta EJA deverá
manter livro ata das reuniões e organizar a memória pedagógica dessa ação.
26.3 A hora-atividade deverá ser cumprida de acordo com um planejamento elaborado
pelos responsáveis pela coordenação da APED, em conjunto com os professores.
27. Os dados estatísticos referentes ao processo de escolarização na APED deverão ser
atualizados constantemente no sistema informatizado da SEED, ao término de cada disciplina.
28. Competências do Município e/ou instituições interessadas:
a) realizar levantamento da demanda interessada e de espaços disponíveis para
organização das turmas;
b) ceder espaço físico para o funcionamento da APED, contendo a disponibilidade do
mesmo até o cumprimento da carga horária total do curso;
c) colocar à disposição, para uso dos estudantes, biblioteca pública e/ou escolar, bem
como Laboratório de Ciências, garantindo o funcionamento no horário das aulas na
APED, para suprimento das necessidades de ensino;
d) indicar, entre os professores pedagogos, um que acompanhará as turmas locais de
APED, e que atuará em acordo com a Coordenação Geral e a Coordenação Itinerante
do estabelecimento escolar que oferta EJA.
29. Competências da Secretaria de Estado da Educação:
a) suprir os professores por meio de demanda especial do estabelecimento escolar que
oferta EJA;
b) efetivar o processo de escolarização;
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c) indicar e/ou dispor de material didático, que será o mesmo utilizado na sede do
estabelecimento escolar que oferta EJA;
d) propor reuniões regionais com os Diretores dos estabelecimentos escolares que ofertam
EJA, Coordenadores e Equipe Pedagógica e o NRE, para avaliação do funcionamento
da APED.
30. De acordo com a Instrução Normativa nº 05/2003 SUED/SEED em seu Art. 1º “ Os
Postos Avançados dos Centros Estaduais de Educação para Jovens e Adultos (PACs) [agora
leia-se APED] (...), previstos como ação descentralizada na Proposta Pedagógica aprovada
pelo Conselho Estadual de Educação – CEE-PR, não necessitam de Resolução de
Autorização por local de funcionamento, ou por CEEBJA [agora leia-se: estabelecimento
escolar que oferta EJA] ou por Núcleo Regional de Educação.”
31. As APED destinadas ao atendimento de Comunidades Indígenas, Comunidades do
Campo, Educandos em Privação de Liberdade (Unidades Penais e Unidades SócioEducativas) e outras APED que necessitem de organização diferenciada para atendimento de
sua demanda, são denominados APED ESPECIAIS.
31.1. As APED que tenham inclusão de alunos com necessidades educativas especiais
serão organizadas conforme o estabelecido na Resolução n.º 02/2001 - CNE, no
Parecer CNE/CEB n.º 17/2001, aprovado em 3 de julho de 2001 – Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e na Deliberação
002/2003 do Conselho Estadual de Educação, e serão analisadas em conjunto com
o Departamento de Educação Especial.
32. Para solicitação de APED ESPECIAL deve-se elaborar processo e protocolar junto ao
sistema de protocolo integrado no NRE, os seguintes documentos:
a) Ofício solicitando a implantação da APED, indicando os motivos, nº de alunos a serem
atendidos, o local de funcionamento, as características que o fazem ser considerado
APED ESPECIAL.
b) Calendário, por turma, indicando a data de início e de conclusão de cada turma da
APED, além das horas/aulas semanais a serem ministradas em cada disciplina,
respeitando a carga horária total estabelecida na matriz curricular do estabelecimento
escolar que oferta EJA.
c) Ofício de cedência de espaço físico, laboratório e biblioteca do local onde funcionará a
APED, contendo a disponibilidade do mesmo até o cumprimento da carga horária total.
d) Parecer do NRE.
33. Cabe à Instituição solicitante da APED ESPECIAL indicar um Coordenador da
Instituição que acompanhará o funcionamento da mesma.
34. A cada 05 turmas de APED ESPECIAL autorizadas, o estabelecimento escolar que
oferta EJA poderá ter 20 horas de Coordenação Itinerante, suprido na Função: Coordenação
de APED (código SAE a ser definido), após análise dessa necessidade pelo DEJA/SEED, que
emitirá parecer.
34.1 Para estabelecimentos escolares que ofertam EJA que possuam menos de 05
turmas de APED ESPECIAL autorizadas, será de responsabilidade do(s)
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Professor(es) Pedagogo(s) do estabelecimento o acompanhamento das atividades
do trabalho pedagógico e da organização das turmas.
35. As APED ESPECIAIS para os Educandos Privados de Liberdade nas Unidades Sócioeducativas, estão vinculadas ao Programa de Escolarização nas Unidades Sócio-Educativas –
PROEDUSE, em parceria com a SETP/IASP. Para tal, os professores da escolarização básica
e coordenação itinerante vinculados à este programa, terão suprimento em códigos
diferenciados, sendo:
⇒ 5251/51 – docência educação PROEDUSE – FI;
⇒ 5252/52 – docência educação PROEDUSE – FII;
⇒ 5253/53 – docência educação PROEDUSE – EM;
⇒ 9255/83 - coordenação itinerante PROEDUSE.
36. As APED ESPECIAIS para os Educandos em Privação de Liberdade (Unidades
Penais e Unidades Sócio-Educativas) dos NREs de Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta
Grossa, serão de responsabilidade dos seguintes estabelecimentos escolares: Dr. Mário
Faraco, Prof. Manoel Machado, Profª. Tomires M. Carvalho e CEEBJA Prof. Odair Pasqualini,
respectivamente, devendo seguir a matriz curricular aprovada para os mesmos.
36.1 As APED ESPECIAIS para Educandos em Privação de Liberdade (Unidades Penais
e Unidades Sócio-Educativas) dos demais NREs, estarão vinculados aos
estabelecimentos escolares que ofertam EJA, indicados pelo DEJA/SEED em
conjunto com o NRE ao qual esteja jurisdicionado, seguindo a matriz curricular
aprovada para os mesmos.
37. A autorização para o funcionamento das APED estará vinculada a aprovação das
mesmas pelo DEJA/SEED.
37.1 Após autorização pelo DEJA/SEED, a abertura de demanda para as turmas da
APED e da APED Especial será efetivada pelo DIE/SEED.
38. Somente após a análise e o parecer do DEJA/SEED no processo, se aprovado, o
estabelecimento escolar que oferta EJA poderá inserir os dados no Sistema Informatizado de
Controle de Matrículas da SEED.
39. A presente Instrução Normativa revoga a Instrução Conjunta nº 009/03 SUED/SEED,
a Instrução Normativa nº 007/04 SUED/SEED e o Ofício Circular nº 025/02
DEJA/CEF/CDE/SEED.

Curitiba, 14 de outubro de 2005.

Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde
Superintendente da Educação
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DECRETO Nº 5.154 DE 23 DE JULHO DE 2004.
Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição,
DECRETA:
Art. 1o A educação profissional, prevista no art. 39 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), observadas as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo
Conselho Nacional de Educação, será desenvolvida por meio de cursos e programas de:
I - formação inicial e continuada de trabalhadores;
II - educação profissional técnica de nível médio; e
III - educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação.
Art. 2º A educação profissional observará as seguintes premissas:
I - organização, por áreas profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica;
II - articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia.
Art. 3º Os cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, referidos no inciso I
do art. 1o, incluídos a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, em todos os níveis
de escolaridade, poderão ser ofertados segundo itinerários formativos, objetivando o desenvolvimento de
aptidões para a vida produtiva e social.
§ 1o Para fins do disposto no caput considera-se itinerário formativo o conjunto de etapas que
compõem a organização da educação profissional em uma determinada área, possibilitando o
aproveitamento contínuo e articulado dos estudos.
§ 2o Os cursos mencionados no caput articular-se-ão, preferencialmente, com os cursos de educação
de jovens e adultos, objetivando a qualificação para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do
trabalhador, o qual, após a conclusão com aproveitamento dos referidos cursos, fará jus a certificados de
formação inicial ou continuada para o trabalho.
Art. 4o A educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos no § 2o do art. 36, art. 40
e parágrafo único do art. 41 da Lei n o 9.394, de 1996, será desenvolvida de forma articulada com o ensino
médio, observados:
I - os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de
Educação;
II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; e
III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico.
§ 1o A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio dar-se-á de
forma:
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso
planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma
instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno;
II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental ou esteja
cursando o ensino médio, na qual a complementaridade entre a educação profissional técnica de nível
médio e o ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer:
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a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis;
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; ou
c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando o
planejamento e o desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados;
III - subseqüente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio.
§ 2o Na hipótese prevista no inciso I do § 1 o, a instituição de ensino deverá, observados o inciso I do
art. 24 da Lei no 9.394, de 1996, e as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica
de nível médio, ampliar a carga horária total do curso, a fim de assegurar, simultaneamente, o cumprimento
das finalidades estabelecidas para a formação geral e as condições de preparação para o exercício de
profissões técnicas.
Art. 5o Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-seão, no que concerne aos objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares
nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação.
Art. 6o Os cursos e programas de educação profissional técnica de nível médio e os cursos de
educação profissional tecnológica de graduação, quando estruturados e organizados em etapas com
terminalidade, incluirão saídas intermediárias, que possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação
para o trabalho após sua conclusão com aproveitamento.
§ 1o Para fins do disposto no caput considera-se etapa com terminalidade a conclusão intermediária
de cursos de educação profissional técnica de nível médio ou de cursos de educação profissional
tecnológica de graduação que caracterize uma qualificação para o trabalho, claramente definida e com
identidade própria.
§ 2o As etapas com terminalidade deverão estar articuladas entre si, compondo os itinerários
formativos e os respectivos perfis profissionais de conclusão.
Art. 7o Os cursos de educação profissional técnica de nível médio e os cursos de educação
profissional tecnológica de graduação conduzem à diplomação após sua conclusão com aproveitamento.
Parágrafo único. Para a obtenção do diploma de técnico de nível médio, o aluno deverá concluir seus
estudos de educação profissional técnica de nível médio e de ensino médio.
Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9o Revoga-se o Decreto no 2.208, de 17 de abril de 1997.

Brasília, 23 de julho de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.7.2004

010

ENCAMINHADO PARA HOMOLOGAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADA: Organização Montessori do Brasil
UF: MG
ASSUNTO: Consulta referente ao disposto nos arts. 3º, III e IX, e 23 da LDB sobre o
agrupamento de alunos da Educação Infantil, de 0 a 3 anos e de 3 a 6 anos e Ensino
Fundamental
RELATORAS: Clélia Brandão A. Craveiro e Maria Beatriz Luce
PROCESSO N.º: 23001.000104/2005-22
PARECER CNE/CEB N.º
COLEGIADO:
APROVADO EM:
24/2005
CEB
5/10/2005
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de consulta encaminhada pela Organização Montessori do Brasil
sobre a possibilidade de as escolas “montessorianas”, no Brasil, organizarem-se em
agrupamentos verticais como proposto pelo “Sistema Montessori de Ensino” (Educação
Infantil – grupos de 0 a 3 e de 3 a 6 anos; Ensino Fundamental – grupos de 6 a 9, 9 a 12 e 12 a
15 anos), baseando-se no inciso III do art. 3º e no art. 23 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
A consulta apresenta-se fundamentada com elementos da história do “Sistema
Montessori de Ensino” e de seus pressupostos como “opção educacional e didática” e “ideal
científico para um olhar prospectivo da educação”; e descreve a organização do trabalho
escolar adotada. Esta se caracteriza pelo agrupamento dos alunos com “diferenças de idade de
até 3 anos”, em ambiente de elevada interação social, no qual são compartilhadas as
“habilidades emergentes de cada criança” e realizadas “as mesmas atividades em horários
diferentes ou atividades diferentes no mesmo horário, evitando-se disputas e comparações”.
Nesta organização do trabalho escolar, “ao professor, cabe a tarefa de organizar o ambiente
social e cognitivo apropriado para as crianças em diferentes níveis de desenvolvimento,
buscando a melhor resposta às necessidades individuais dos alunos, em qualquer área, em
qualquer estágio de aquisição de novos conhecimentos, que estejam refletindo, por meio do
currículo, as expectativas da cultura”; assim, têm os professores o “perfil mediador”. Outra
característica das escolas montessorianas, conforme é salientado, é seu ambiente material, que
pretende “dar aos alunos uma visão cósmica da realidade física e social que os cerca” e
possibilitar diversidade de informação e experiências, em vários níveis de aprendizagem.
Análise
A resposta à consulta formulada nos termos do primeiro parágrafo acima (Relatório)
parece-nos simples e óbvia: é de todo possível às escolas que adotam o “Sistema Montessori
de Ensino”, ou a qualquer outra escola, organizar o agrupamento de seus alunos segundo a
idade e manter em qualquer agrupamento alunos de idades diversas. Nada, de plano
normativo, obsta à organização de agrupamentos verticais por idade, como exemplificado
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(Educação Infantil – grupos de 0 a 3 e de 3 a 6 anos; Ensino Fundamental – grupos de 6 a 9, 9
a 12 e 12 a 15 anos).
Pelo contrário, tal tipo de agrupamento é explicitamente previsto na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20/12/1996):
Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados,
com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de
organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o
recomendar.
Esta disposição legal tem sua razão no reconhecimento da experiência histórica e da
efetividade do trabalho em diversas escolas, as quais, por contarem com poucos alunos ou por
uma opção pedagógica, organizam os grupos, turmas ou classes – qualquer seja a designação
adotada na respectiva instituição ou sistema de ensino – de crianças e adolescentes com idades
variadas; e combinam ou não este critério com outros, como os relativos ao desenvolvimento
pessoal ou grupal, aos conhecimentos e habilidades, ou aos anos de escolarização. Em escolas
de Ensino Fundamental no meio rural, por exemplo, são comuns as “classes multisseriadas”,
em que um só docente trabalha simultaneamente com alunos de diversas idades e
adiantamentos. Em instituições de Educação Infantil, o agrupamento em amplas faixas etárias
e de desenvolvimento infantil é também bastante comum. Nestas e noutras tem sido evidente
a importância do projeto pedagógico, que pode tomar a diversidade de experiências e
conhecimentos dos alunos como condição e vantagem, assim como a qualidade da formação
profissional docente e as condições materiais para o trabalho escolar. Não há, na literatura
pedagógica, evidências de que o agrupamento de alunos por altos graus de homogeneidade,
em termos de idade ou de qualquer outro fator mensurável do desenvolvimento humano, seja
um condicionante principal da qualidade da formação escolar.
Por este motivo, ao atendermos à consulta em tela, nas bases em que a mesma foi
formulada, i.e. com objetividade e em tese, no plano formal da interpretação legal e do caso –
o Sistema Montessoriano de Ensino – como exposto, cabe manifestar que o encaminhamento
de tal questão, como enunciada, causa surpresa e preocupação. Surpresa porque a letra da Lei
é clara, nesta matéria específica, nos princípios mais gerais de respeito e garantia da
“pluralidade de concepções pedagógicas” (CF, art. 206, III; Lei nº 9.394/96, art. 3º, III) e na
valorização da autonomia das instituições escolares e dos professores para elaborar e executar
sua proposta pedagógica (Lei nº 9.394/96, arts. 12 e 13). Preocupação por não encontrarmos
no requerimento da Organização Montessori do Brasil uma justificativa para o
encaminhamento da questão, o que permite pelo menos duas hipóteses: uma, a de que alguma
instituição de ensino filiada à entidade pudesse ter encontrado dificuldades de autorização
para funcionamento ou de reconhecimento, pelo simples fato de organizar o trabalho escolar
segundo os grupos etários já identificados; no caso, a preocupação desta Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação voltar-se-ia à (falta de) motivação do órgão
normativo ou do órgão regulatório do respectivo sistema de ensino. A outra hipótese seria de
que na questão de princípio, como formulada, possam estar subjacentes outros quesitos – o
que comprometeria o uso casuístico desta resposta, se a questão original não corresponder
exatamente ao problema, por incompleta.
II – VOTO DAS RELATORAS
Manifestamo-nos no sentido de que é cristalino o teor do art. 23 da Lei nº 9.394/96,
quanto à possibilidade de organização de grupos, turmas ou classes, em instituições de
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Educação Básica, segundo a idade dos alunos e admitidas faixas etárias relativamente mais
amplas do que aquelas mais comumente referidas quando o Ensino Fundamental e o Ensino
Médio são seriados, como, por exemplo, agrupando verticalmente crianças de até 3 (três) anos
de idade, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, de 6 (seis) a 9 (nove), de 10 (dez) a 12 (doze) e de 13
(treze) a 15 (quinze) anos. Por óbvio, este dispositivo está também ao abrigo do princípio
constitucional e legal de “pluralismo de idéias e concepções pedagógicas”, estabelecido na
Constituição Federal (art. 206, III) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (art. 3º, III). Ao abrigo do inciso IX do art. 3º da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que reza “garantia de padrão de qualidade”, estará o
ensino ministrado conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, definidas pelo Conselho
Nacional de Educação para as respectivas etapas e modalidades da Educação Básica, assim
como pelas normas e orientações definidas pelos sistemas de ensino a que cada escola estiver
vinculada, sejam estes estaduais ou do Distrito Federal, ou municipais se a instituição ofertar
apenas Educação Infantil.

Brasília(DF), 5 de outubro de 2005.

Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Relatora

Conselheira Maria Beatriz Luce – Relatora
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto das Relatoras.
Sala das Sessões, em 5 de outubro de 2005.

Conselheiro Cesar Callegari – Presidente

Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14, DE 12 DE SETEMBRO DE 1996
Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212 da Constituição
Federal e dá nova redação ao art. 60 do Ato das
Disposições constitucionais Transitórias.
        As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
        Art. 1º É acrescentada no inciso VII do art. 34, da Constituição Federal, a alínea “e”:
“e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente
de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino.”
        Art. 2º É dada nova redação aos incisos I e II do art. 208 da Constituição Federal:
“I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a
ele não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; “
        Art. 3º É dada nova redação aos §§ 1º e 2º do art. 211 da Constituição Federal e nele são inseridos
mais dois parágrafos:
“Art.211.........................
§ 1º A união organizará o sistema federal de ensino e o dos Territorios, financiará as instituições de ensino
públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência
técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão formas de
colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.”
        Art. 4º É dada nova redação ao § 5º do art. 212 da Constituição Federal:
“§ 5º O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do
salário educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei.”
        Art. 5º É alterado o art. 60 do ADCT e nele são inseridos novos parágrafos, passando o artigo a ter a
seguinte redação:
“Art 60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta emenda, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212
da Constituição Federal, a manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de
assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério.
§ 1º A distribuição de responsabilidades e recursos entre os estados e seus municípios a ser concretizada
com parte dos recursos definidos neste artigo, na forma do disposto no art. 211 da Constituição Federal,
e assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um fundo de
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério, de natureza contábil.
§ 2º O Fundo referido no parágrafo anterior será constituído por, pelo menos, quinze por cento dos recursos
a que se referem os arts. 155, inciso II; 158, inciso IV; e 159, inciso I, alíneas “a” e “b”; e inciso II, da
Constituição Federal, e será distribuído entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número
de alunos nas respectivas redes de ensino fundamental.
§ 3º A União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o § 1º, sempre que, em cada Estado e
no Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.
§ 4º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ajustarão progressivamente, em um prazo de
cinco anos, suas contribuições ao Fundo, de forma a garantir um valor por aluno correspondente a um
padrão mínimo de qualidade de ensino, definido nacionalmente.
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§ 5º Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos recursos de cada Fundo referido no § 1º será
destinada ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício no magistério.
§ 6º A União aplicará na erradicação do analfabetismo e na manutenção e no desenvolvimento do ensino
fundamental, inclusive na complementação a que se refere o § 3º, nunca menos que o equivalente a trinta
por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal.
§ 7º A lei disporá sobre a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, sua
fiscalização e controle, bem como sobre a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno.’
        Art. 6º Esta emenda entra em vigor a primeiro de janeiro do ano subseqüente ao de sua promulgação.
        Brasília, 12 de setembro de 1996.
Mesa da Câmara dos Deputados:

Mesa do Senado Federal:

Deputado LUIZ EDUARDO
Presidente

Senador JOSÉ SARNEY
Presidente

Deputado RONALDO PERIM
1o Vice-Presidente

Senador TEOTONIO VILELA FILHO
1o Vice-Presidente

Deputado BETO MANSUR
2o Vice-Presidente

Senadora JÚLIO CAMPOS
2º Vice-Presidente

Deputado WILSON CAMPOS
1o Secretário

Senador ODACIR SOARES
1o Secretário

Deputado LEOPOLDO BESSONE
2o Secretário

Senador RENAN CALHEIROS
2o Secretário

Deputado BENEDITO DOMINGOS
3º Secretário

Senador ERNANDES AMORIM
4o Secretário

Deputado JOÃO HENRIQUE
4o Secretário

Senador EDUARDO SUPLICY
4° Secretário Suplente de Secretário

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 13.9.1996
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PROCESSO N.º 1230/05

PROTOCOLO N.º 5.673.368-0

DELIBERAÇÃO N.º 07/05

APROVADA EM 09/12/05

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS
INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: Alteração da Deliberação n.º 09/01-CEE/PR.
RELATORES: PAULO MAIA DE OLIVEIRA, ARNALDO VICENTE, DOMENICO
COSTELLA, MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL, OSCAR ALVES,
ROMEU GOMES DE MIRANDA, LUCIANO PEREIRA MEWES e LYGIA
LUMINA PUPATTO.
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO do Estado do Paraná,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as disposições constantes
da Indicação n.º 01/05, da Câmara de Legislação e Normas, que a esta se incorpora

DELIBERA:
Art. 1.º - O art. 10 da Deliberação n.º 09/01-CEE, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 10 - Para matrícula de ingresso em cursos de Educação para
Jovens e Adultos, o aluno deverá comprovar 15 (quinze) anos completos para as séries
iniciais do Ensino Fundamental, compreendidas como de 1ª a 4ª séries e a idade mínima de
18 (dezoito) anos completos para as séries finais do Ensino Fundamental e para o Ensino
Médio.
Parágrafo Único – (...suprimido...)
Art. 2.º - O art. 36 da Deliberação n.º 09/01-CEE, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 36 – No caso de denúncia ou suspeita de irregularidade na vida
escolar do aluno, a Secretaria de Estado da Educação procederá à verificação mediante
processo adequado.
§ 2.º - Caberá à SEED determinar a forma de regularização da vida
escolar.
redação:

Art. 3.º - O art. 38 da Deliberação n.º 09/01-CEE, passa a ter a seguinte
1
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Art. 38 – Os estabelecimentos integrantes do Sistema Estadual de
Ensino ficam autorizados a proceder à regularização de vida escolar dos alunos do Ensino
Fundamental, Ensino Médio e suas modalidades, com exceção da Educação à Distância,
conforme disposto em seu regimento escolar, atendida a presente deliberação.
Art. 4.º - O art. 42 da Deliberação n.º 09/01-CEE, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 42 – É de competência da SEED manifestar-se sobre a
regularização de vida escolar no caso de:
I - documentos escolares com suspeita de falsificação;
II - aluno proveniente de estabelecimento não autorizado;
III - aluno que ingresse com idade inferior à permitida pela legislação.
Art. 5º - Para efeitos de transição, os processos protocolados no CEE,
aguardando regularização de vida escolar, deverão ser encaminhados à SEED para aplicação
imediata do contido nessa Deliberação.
Art. 6º - Os casos omissos deverão ser encaminhados ao CEE.
Art. 7º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala Pe. José de Anchieta em 09 de dezembro de 2005.
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PROTOCOLO N.º 5.673.368-0

Indicação n.º 01/05-CLN

APROVADA EM 09/12/05

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS
INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: Alteração da Deliberação n.º 09/01-CEE/PR.
RELATORES: PAULO MAIA DE OLIVEIRA, ARNALDO VICENTE, DOMENICO
COSTELLA, MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL, OSCAR ALVES,
ROMEU GOMES DE MIRANDA, LUCIANO PEREIRA MEWES E LYGIA
LUMINA PUPATTO.
I – RELATÓRIO
1. Histórico
A Deliberação n.º 09/01-CEE/PR trata da matrícula de ingresso, por
transferência e em regime de progressão parcial, do aproveitamento de estudos, da classificação
e a reclassificação, das adaptações, da revalidação e equivalência de estudos feitos no exterior e
regularização de vida escolar em estabelecimentos que ofertam cursos em diferentes
modalidades.
O Sistema Estadual de Ensino, com vista à obtenção da qualidade da
educação num âmbito cada vez maior, não pode olvidar do acompanhamento integrado dos
processos que tangem a verificação e supervisão do ensino que deverá ser realizado pela
Secretaria de Estado da Educação, bem como por este Conselho. No entanto, há que se
reconhecer a necessidade de agilização na tramitação desses processos.
Seguindo a corrente da desburocratização dos serviços públicos, estamos
certos de que a presente proposta de alteração agilizará soluções de casos pendentes no Sistema.
Assim, passamos a expor o quadro comparativo entre o texto atual e a
proposta:

3

018

PROCESSO N.º 1230/05
DELIBERAÇÃO N.º 09/01-CEE/PR
TEXTO ATUAL
Art. 10 - Para matrícula de ingresso em
cursos de Educação para Jovens e Adultos, o
aluno deverá comprovar 14 (quatorze) anos
completos para o Ensino Fundamental e
17 (dezessete) anos completos para o
ensino médio. (grifo nosso)
Parágrafo Único – Fica vedada a conclusão
de curso do Ensino Fundamental com idade
inferior a 15 (quinze) anos completos e 18
(dezoito) anos completos em curso de Ensino
Médio. (grifo nosso)
Art. 36 – No caso de denúncia ou suspeita de
irregularidade na vida escolar do aluno, a
Secretaria da Educação procederá à
verificação mediante processo adequado.
§ 2.º - Caberá ao Conselho Estadual de
Educação, determinar a forma de
regularização da vida escolar, salvo nos casos
expressamente delegados. (grifo nosso)
Art. 38 – Os estabelecimentos integrantes do
Sistema Estadual de Ensino ficam
autorizados a proceder à regularização de
vida escolar dos alunos do Ensino
Fundamental, Ensino Médio, conforme
disposto em seu regimento escolar, atendida
a presente deliberação.
Art. 42 – É de competência exclusiva do
Conselho
Estadual
de
Educação,
manifestar-se sobre a regularização de vida
escolar no caso de: (grifo nosso)
I - documentos escolares com suspeita de
falsificação;
II - aluno proveniente de estabelecimento não
autorizado;
III - aluno que ingresse com idade inferior à
permitida pela legislação.
É a Indicação.

PROPOSTA
Art. 10 - Para matrícula de ingresso em
cursos de Educação para Jovens e Adultos, o
aluno deverá comprovar 15 (quinze) anos
completos para as séries iniciais do Ensino
Fundamental, compreendidas como de 1ª a 4ª
séries e a idade mínima de 18 (dezoito) anos
completos para as séries finais do Ensino
Fundamental e Médio. (grifo nosso)
Parágrafo Único – (...suprimido...) (grifo
nosso)
Art. 36 – No caso de denúncia ou suspeita de
irregularidade na vida escolar do aluno, a
Secretaria de Estado da Educação procederá à
verificação mediante processo adequado. (grifo
nosso)
§ 2.º - Caberá à SEED determinar a forma de
regularização da vida escolar. (grifo nosso)
Art. 38 – Os estabelecimentos integrantes do
Sistema Estadual de Ensino ficam
autorizados a proceder à regularização de
vida escolar dos alunos do Ensino
Fundamental, Ensino Médio e suas
modalidades, conforme disposto em seu
regimento escolar, atendida a presente
deliberação. (grifo nosso)
Art. 42 – É de competência da SEED
manifestar-se sobre a regularização de
vida escolar no caso de: (grifo nosso)
I - documentos escolares com suspeita de
falsificação;
II - aluno proveniente de estabelecimento
não autorizado;
III - aluno que ingresse com idade inferior à
permitida pela legislação.
4
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PROCESSO N.º 1233/05

PROTOCOLO N.º 5.673.370-1

DELIBERAÇÃO N.º 09/05

APROVADA EM 12/12/05

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS
INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: Alteração das Deliberações do CEE/PR sob n.ºs: 04/99, 02/00, 09/02 e 03/03.
RELATORES: PAULO MAIA DE OLIVEIRA, DOMENICO COSTELLA, MARIA HELENA
SILVEIRA MACIEL, OSCAR ALVES, ROMEU GOMES DE MIRANDA,
LUCIANO PEREIRA MEWES e LYGIA LUMINA PUPATTO.
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO do Estado do Paraná,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as disposições constantes
da Indicação n.º 03/05, da Câmara de Legislação e Normas, que a esta se incorpora
DELIBERA
Art. 1.º O art. 5º da Deliberação n.º 04/99/CEE, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 5º A autorização para funcionamento dos cursos Fundamental, Médio, Educação
Profissional e Normal, bem como o credenciamento do respectivo estabelecimento de
ensino, são atos de competência do Secretário de Estado da Educação.
§ 1º - Os Cursos de Educação a Distância, bem como os da Educação de Jovens e Adultos,
serão autorizados pelo CEE.
§ 2º - Os estabelecimentos de ensino são obrigados a fixar, em local visível e acessível ao
público, cópia dos atos oficiais que atestem a autorização para o funcionamento ou o
reconhecimento.
Art. 2.º O art. 12 da Deliberação n.º 04/99/CEE, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 12 A verificação especial é a que se destina a apurar denúncia de situação irregular em
estabelecimentos de ensino ou a instruir processo de cessação de atividades ou a apurar
situações referentes a processo em tramitação no Sistema de Ensino.
Art. 3.º O art. 20 da Deliberação n.º 04/99/CEE, passa a ter a seguinte
redação:
1
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Art. 20 No plano dos requisitos e especificações de recursos materiais e ambientais
constituem objeto de verificação:
I - instalações adequadas para:
a) sala de aula com, no mínimo, 1,20 m² por aluno, conforme estabelecido na Resolução da
Secretaria de Estado da Saúde – SESA n.º 0318/2002;
b) (...mantido...)
c) salas ambientes adequadas à efetiva execução da Proposta Pedagógica.
Incisos: II, III, IV e V – (...mantidos...)
Parágrafo único - (...mantido...)
Art. 4.º O art. 32 da Deliberação n.º 04/99/CEE, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 32 Quando se tratar de pedido de autorização para funcionamento de novo nível ou
modalidade, no âmbito da Educação Básica, a instituição deverá encaminhar à SEED, para
ciência, cópia do Regimento Escolar com as alterações pertinentes.
Art. 5.º O art. 33 da Deliberação n.º 04/99/CEE, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 33 A autorização para funcionamento será concedida pelo prazo de dois (2) anos.
§ 1º - A prorrogação do prazo poderá ser pleiteada pela instituição, por igual período, uma
única vez, competindo ao Secretário de Estado da Educação concedê-la, à vista de Parecer
favorável do CEE.
§ 2º - Não cumpridas as exigências legais no prazo fixado, o curso será cessado de forma
gradativa por ato do Secretário de Estado da Educação.
Art. 6.º O art. 38 da Deliberação n.º 04/99/CEE, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 38 O processo de reconhecimento deve ser instruído com a seguinte documentação:
Incisos: I , II e III – (...mantidos...)
§ 1º - (...mantido...)
§ 2º - Para os cursos com duração de até um (1) ano, o pedido de reconhecimento deverá
2
ser encaminhado ao CEE, após autorização pela SEED.
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§ 3º e 4º - (...mantidos...)
Art. 7.º O art. 66 da Deliberação n.º 04/99/CEE, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 66 São de uso obrigatório os modelos de Histórico Escolar, Guia de Transferência,
Relatório Final, Ficha Individual, Certificados e Diplomas aprovados pela SEED.
Art. 8.º O art. 68 da Deliberação n.º 04/99/CEE, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 68 No caso de proposta de ocupação de um mesmo prédio escolar por diferentes
mantenedoras, o pedido de autorização de funcionamento deverá ser encaminhado à
SEED.
Art. 9º O art. 6 da Deliberação n.º 02/00-CEE, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 6° O estabelecimento de ensino interessado em ofertar a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio deverá ser credenciado no Sistema Estadual de Ensino, que
observará o cumprimento das seguintes exigências:
I a VI – (...mantidos...);
VII – relação do corpo técnico-administrativo e indicação do coordenador de curso, que
deverá ser graduado com habilitação e qualificação específica e experiência comprovada na
área do curso.
VIII a X – (...mantidos...).
Art. 10 O art. 10 da Deliberação n.º 02/00-CEE, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 10 O Plano de Curso, aprovado pela SEED, terá validade após publicação da
Resolução que autoriza o funcionamento do curso.
§ 1º - (...suprimido...)
§2º - Até 120 (cento e vinte) dias antes da expiração do prazo da autorização de
funcionamento do curso, o estabelecimento deverá solicitar o reconhecimento, conforme o
estabelecido na Deliberação n.º 04/99-CEE.
§ 3º - (...suprimido...)
redação:

Art. 11 O art. 14 da Deliberação n.º 02/00-CEE, passa a ter a seguinte
3
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Art. 14 O estabelecimento de ensino, credenciado para ofertar Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, poderá ofertar, também, curso de Especialização Técnica de Nível
Médio vinculado ao curso reconhecido, mediante autorização do CEE.
§ 1º - (...mantido...)
§ 2º - (...mantido...)
Art. 12 O artigo 25 da Deliberação n.º 02/00-CEE, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 25 Para avaliar as condições de oferta de cursos de Educação Profissional, será
constituída Comissão Verificadora composta por três profissionais sendo pelo menos dois
graduados em nível superior e um graduado com habilitação e qualificação específica e
experiência comprovada na área do curso pretendido, designados pela SEED.
§ 1º - (...mantido...)
§ 2º - (...mantido...)
§ 3º - A SEED expedirá parecer fundamentado no relatório de avaliação, recomendando ou
não o trâmite do processo.
§ 4° - (...mantido...)
Art. 13 O artigo 11 da Deliberação n.º 09/02-CEE, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 11 A Escola Indígena, para oferecer cursos de Educação Básica, deverá requerer
autorização à SEED, acompanhada dos seguintes documentos:
I - (...mantido...)
II - corpo docente especificando os professores indígenas e não indígenas;
III e IV – (...mantidos...)
Art. 14 A SEED deverá encaminhar ao Conselho, anualmente, relatório
circunstanciado sobre os atos autorizatórios de cursos e credenciamento de escolas do Sistema.
Art. 15 Para efeitos de transição, os processos protocolados no CEE,
aguardando autorização de cursos, deverão ser encaminhados à SEED para aplicação imediata do
contido nesta Deliberação.
Art. 16 Os casos omissos deverão ser encaminhados ao CEE.
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Art. 17 Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogada a Deliberação n.º 03/03-CEE e, da mesma forma, revogadas as demais
disposições em contrário.

Sala Pe. José de Anchieta em 12 de dezembro de 2005.
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PROCESSO N.º 1233/05
Indicação n.º 03/05

APROVADA EM 12/12/05

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS
INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: Alteração das Deliberações do CEE/PR sob n.ºs: 04/99, 02/00 , 09/02 e 03/03.
RELATORES: PAULO MAIA DE OLIVEIRA, DOMENICO COSTELLA, MARIA HELENA
SILVEIRA MACIEL, OSCAR ALVES, ROMEU GOMES DE MIRANDA,
LUCIANO PEREIRA MEWES e LYGIA LUMINA PUPATTO.
MAIOR EFICÁCIA DOS TRABALHOS DO CONSELHO
As Deliberações de n.ºs 04/99, 02/00 , 09/02 e 03/03, que tratam de
normas para autorização e credenciamento de instituições de ensino que ofertam cursos de
Ensino Fundamental, Médio, e Educação Profissional, pertencentes ao Sistema Estadual do
Paraná, ao dispor sobre os processos de autorização de funcionamento, determinaram que os
mesmos, após a conclusão das diligências no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, no
caso de parecer favorável, fossem encaminhados a este Conselho Estadual de Educação, antes do
ato autorizatório exarado pela Autoridade competente.
O Sistema Estadual de Ensino do Paraná, com vista à obtenção da
qualidade da educação num âmbito cada vez maior, não pode olvidar do acompanhamento
integrado dos processos que tangem a verificação e supervisão do ensino que deverá ser
realizado pela Secretaria de Estado da Educação, bem como por este Conselho. No entanto, há
que se reconhecer a necessidade de agilização na tramitação desses processos.
O objetivo sempre foi o de dar continuidade ao acompanhamento
integrado do processo de verificação e supervisão do ensino, com vista à obtenção da qualidade
da educação.
Por outro lado, a dispensa de encaminhamento de processos ao Conselho
nesta fase não implica em facilidade, vez que todos os passos de verificação são, conforme prevê
o procedimento atual, realizados pelas instâncias da própria Secretaria de Estado da Educação.
Isto demonstra que o Conselho não se exime de suas responsabilidades à necessidade de analisar,
por consulta do Sistema, os casos excepcionais que por ventura surgirem.
Destaque-se, também, a questão social que esta medida abrangerá
propiciando maior agilidade e respeito ao trâmite processual neste Conselho.
6
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Tendo este Conselho a garantia da SEED na apresentação dos relatórios
anuais de como estas ações estão sendo implementadas no âmbito do Sistema, não resta dúvida
que a competência deste CEE/PR para o acompanhamento do trâmite de suas deliberações não
fogem à responsabilidade de preocupação freqüente com a qualidade na prestação do serviço
público, visto o ato de reconhecimento continuar sob sua responsabilidade.
Destarte, passamos a expor o quadro comparativo entre o texto atual e a
proposta:
DELIBERAÇÃO N.º 04/99-CEE/PR

TEXTO ATUAL
Art. 5º - A autorização para funcionamento e
o reconhecimento dos Cursos: Fundamental,
Médio e de Educação de Jovens e Adultos,
bem como do respectivo Estabelecimento de
Ensino são atos de competência do Secretário
de Estado da Educação, que sempre ouvirá
previamente o Conselho Estadual de
Educação. (grifo nosso)

PROPOSTA
Art. 5º - A autorização para funcionamento
dos cursos Fundamental, Médio, Educação
Profissional e Normal, bem como o
credenciamento
do
respectivo
estabelecimento de ensino, são atos de
competência do Secretário do Estado da
Educação. (grifo nosso)

Parágrafo único – Os estabelecimentos de
ensino são obrigados a afixar, em local
visível e acessível ao público, cópia dos atos
oficiais que atestem a autorização para o
funcionamento ou o reconhecimento. (grifo
nosso)

§ 1º - Os Cursos de Educação a Distância, bem
como os da Educação de Jovens e Adultos,
serão autorizados pelo CEE. (grifo nosso)

§ 2º – Os estabelecimentos de ensino são
obrigados a fixar, em local visível e
acessível ao público, cópia dos atos oficiais
que atestem a autorização para o
funcionamento ou o reconhecimento. (grifo
nosso)
Art.12 - A verificação especial é a que se
destina a apurar denúncia de situação
irregular em estabelecimento de ensino ou a
instruir processo de cessação de atividades
ou a apurar situações referentes a processo
em tramitação no CEE. (grifo nosso)

Art. 12 – A verificação especial é a que se
destina a apurar denúncia de situação
irregular em estabelecimentos de ensino ou a
instruir processo de cessação de atividades
ou a apurar situações referentes a processo
em tramitação no Sistema de Ensino. (grifo
nosso)
7

026

PROCESSO N.º 1233/05
Art.20 – No plano dos requisitos e
especificações de recursos materiais e
ambientais constituem objeto de verificação:

Art.20 – No plano dos requisitos e
especificações de recursos materiais e
ambientais constituem objeto de verificação:

I – instalações adequadas para:

I - instalações adequadas para:

a)

sala de aula com, no mínimo, 1,00 m² por
aluno; (grifo nosso)

b) complexo higiênico-sanitário, com, no
mínimo, dois (2) banheiros, contendo um
total de dois (2) bebedouros, quatro (4)
pias, cinco (5) vasos sanitários e dois (2)
mictórios para cada grupo de 120 alunos;

a) sala de aula com, no mínimo, 1,20 m² por
aluno, conforme estabelecido na Resolução da
Secretaria de Estado da Saúde – SESA n.º
0318/2002; (grifo nosso)
b) (...mantido...)

salas ambientes adequadas de acordo
com a Proposta Pedagógica.(grifo nosso)

c) salas ambientes adequadas à efetiva
execução da Proposta Pedagógica. (grifo
nosso)

Art. 32 – Quando se tratar de pedido de
autorização para funcionamento de novo
grau, ciclo, série ou período, no âmbito do
Ensino Fundamental, Médio, e Educação
de Jovens e Adultos, a instituição deverá
encaminhar à SEED, para ciência, cópia do
Regimento Escolar com as alterações
pertinentes. (grifo nosso)

Art. 32 - Quando se tratar de pedido de
autorização para funcionamento de novo
nível ou modalidade, no âmbito da Educação
Básica, a instituição deverá encaminhar à
SEED, para ciência, cópia do Regimento
Escolar com as alterações pertinentes. (grifo
nosso)

Art. 33 - A autorização para funcionamento
será concedida pelo prazo de dois (2) anos.

Art. 33 – A autorização para funcionamento
será concedida pelo prazo de dois (2) anos.

§1º - A prorrogação do prazo poderá ser
pleiteada pela instituição, competindo ao
Secretário de Estado da Educação concedêla, à vista de parecer favorável do CEE.
(grifo nosso)

§ 1º - A prorrogação do prazo poderá ser
pleiteada pela instituição, por igual período,
uma única vez, competindo ao Secretário de
Estado da Educação concedê-la, à vista do
Parecer favorável do CEE. (grifo nosso)

§2º - A prorrogação do prazo de
Autorização poderá ser por período
idêntico ou inferior ao concedido no ato de
autorização. (grifo nosso)

§ 2º - Não cumpridas as exigências legais no
prazo fixado, o curso será cessado de forma
gradativa por ato do Secretário de Estado da
Educação. (grifo nosso)

c)

8
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Art. 38 - O processo de reconhecimento deve
ser instruído com a Seguinte documentação:

Art. 38 - O processo de reconhecimento deve
ser instruído com a seguinte documentação:

I - requerimento dirigido ao Secretário de
Estado da Educação e subscrito pelo
representante legal da entidade mantenedora;

I - (...mantido...)

II - prova do ato de autorização para
funcionamento;

II – (...mantido...)

III - indicação das melhorias e/ou
modificações efetuadas no período de
autorização, com especial relevo às
instalações físicas, qualificação do corpo
docente,
equipamentos
e
recursos
pedagógicos.

III – (...mantido...)

§ 1º - O pedido de reconhecimento somente
poderá ser formulado após decorridos doze
(12) meses do ato de autorização.

§ 1º - (...mantido...)

§ 2º - Para os casos de cursos cuja duração
seja de até um (1) ano, o pedido de
reconhecimento poderá ser encaminhado
após a sua implantação. (grifo nosso)

§ 2º - Para os cursos com duração de até um
(1) ano, o pedido de reconhecimento deverá ser
encaminhado ao CEE, após autorização pela
SEED. (grifo nosso)

§ 3º - O pedido de reconhecimento deve ser
protocolado até cento e vinte (120) dias antes
de esgotada a vigência da autorização.

§ 3º - (...mantido...)

§ 4º - O pedido de reconhecimento, que deve
ser feito pelo diretor legalmente constituído,
ouvido o Conselho Escolar quando se tratar
de Estabelecimento da Rede Pública
Estadual.

§ 4º - (...mantido...)

Art. 66 - São de uso obrigatório os modelos
de Histórico Escolar, Guia de Transferência,
Relatório
Final,
Ficha
Individual,
Certificados e Diplomas aprovados pelo
CEE. (grifo nosso)

Art. 66 – São de uso obrigatório os modelos
de Histórico Escolar, Guia de Transferência,
Relatório
Final,
Ficha
Individual,
Certificados e Diplomas aprovados pela
SEED. (grifo nosso)
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Art.68 - No caso de proposta de ocupação de
um mesmo prédio escolar por diferentes
mantenedoras, o pedido de autorização de
funcionamento deverá ser encaminhado ao
CEE. (grifo nosso)

Art. 68 – No caso de proposta de ocupação
de um mesmo prédio escolar por diferentes
mantenedoras, o pedido de autorização de
funcionamento deverá ser encaminhado à
SEED. (grifo nosso)

DELIBERAÇÃO N.º 02/00-CEE

TEXTO ATUAL
Art. 6° O estabelecimento de ensino
interessado
em ofertar a
Educação
Profissional em Nível Técnico deverá ser
credenciado no Sistema Estadual de Ensino,
que observará o cumprimento das seguintes
exigências:

PROPOSTA
Art. 6° O estabelecimento de ensino
interessado
em ofertar a
Educação
Profissional Técnica de Nível Médio deverá
ser credenciado no Sistema Estadual de
Ensino, que observará o cumprimento das
seguintes exigências:

I – denominação, informações comprovadas
sobre a localização da sede, capacidade
financeiro-administrativa, situação jurídica
e condições fiscal e parafiscal;

I – (...mantido...);

II – proposta pedagógica do estabelecimento
e descrição de seu modelo de gestão
administrativo-pedagógica,
inclusive
organograma funcional, descrição das
funções e atribuições pedagógicas e
administrativas;

II – (...mantido...);

III – listagem dos cursos já autorizados e
reconhecidos, quando for o caso;

III – (...mantido...);

IV– justificativa da necessidade de oferta do
curso pretendido, objetivos, organização
curricular;

IV– (...mantido...);

V – instalações físicas, biblioteca com
acervo atualizado de periódicos e livros,
laboratórios, equipamentos de informática,
linhas de acesso à rede internacional de
informações, material didático;

V – (...mantido...);
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VI – relação de docentes responsáveis pelas
disciplinas do curso, comprovando a
qualificação e experiência profissional;

VI – (...mantido...);

VII – relação do corpo técnico-administrativo
e indicação do coordenador de curso; (grifo
nosso)

VII – relação do corpo técnicoadministrativo e indicação do coordenador
de curso, que deverá ser graduado com
habilitação e qualificação específica e
experiência comprovada na área do curso.
(grifo nosso)

VIII – plano de capacitação permanente e
continuada para docentes que atuam no
curso;

VIII – (...mantido...);

IX – plano de estágio profissional
supervisionado, atividades práticas e
atividades extracurriculares, se for o caso;

IX – (...mantido...);

X – termos de convênios firmados com
empresas e outras instituições que sejam
vinculadas ao curso.

X – (...mantido...).

Art. 10 - O Plano de Curso, aprovado, terá
validade por três anos a partir da data de
publicação da Resolução que autoriza o
funcionamento do curso. (grifo nosso)

Art. 10 - O Plano de Curso, aprovado pela
SEED, terá validade após publicação da
Resolução que autoriza o funcionamento do
curso. (grifo nosso)

§ 1° - O curso ficará automaticamente
reconhecido após a aprovação de seu plano.
(grifo nosso)

§ 1º - (...suprimido...) (grifo nosso)

§2º - Até 120 (cento e vinte) dias antes de
expirar o prazo de três
anos, o
estabelecimento deverá solicitar avaliação
para renovação da autorização mediante a
apresentação do Plano de Curso atualizado.
(grifo nosso)

§2º Até 120 (cento e vinte) dias antes da
expiração do prazo da autorização de
funcionamento do curso, o estabelecimento
deverá solicitar o reconhecimento, conforme o
estabelecido na Deliberação n.º 04/99-CEE.
(grifo nosso)

§ 3° - Expirado o prazo de três anos, o
estabelecimento só poderá matricular alunos
nos seus cursos se obtiver nova autorização.

§ 3° - (...suprimido...) (grifo nosso)
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Art. 14 - O estabelecimento de ensino
credenciado para ofertar cursos técnicos,
poderá realizar também cursos de
especialização em Nível Técnico nas áreas
correspondentes aos cursos autorizados.
(grifo nosso)

Art. 14
O estabelecimento de ensino
credenciado
para
ofertar
Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, poderá
ofertar, também, curso de Especialização
Técnica de Nível Médio vinculado ao curso
reconhecido, mediante autorização do CEE.
(grifo nosso)

§ 1° A carga horária de um curso de
especialização em Nível Técnico deverá ser
igual ou superior a 25% da carga horária da
área à qual o curso se vincula.

§ 1º - (...mantido...)

§ 2° Cabe ao estabelecimento definir os prérequisitos para os cursos de especialização.

§ 2º - (...mantido...)

Art. 25 - Para avaliar as condições de oferta
de cursos de Educação Profissional, será
constituída Comissão Verificadora composta
por três profissionais sendo pelo menos dois
graduados em nível superior e um
especialista na área do curso pretendido,
designados pela SEED. (grifo nosso)

Art. 25 - Para avaliar as condições de oferta
de cursos de Educação Profissional, será
constituída Comissão Verificadora composta
por três profissionais sendo pelo menos dois
graduados em nível superior e um graduado
com habilitação e qualificação específica e
experiência comprovada na área do curso
pretendido, designados pela SEED. (grifo
nosso)

§ 1° A SEED manterá banco de dados de
especialistas das diferentes áreas, formado
por profissionais indicados pelos Conselhos
Profissionais, dentre os quais indicará os
componentes da Comissão Verificadora.

§ 1° - (...mantido...)

§ 2° A Comissão Verificadora emitirá
relatório de avaliação da vistoria
e
documental das condições de oferta do
curso.

§ 2° - (...mantido...)

§ 3º A SEED expedirá parecer fundamentado
no relatório de avaliação, recomendando ou
não o trâmite do processo, para posterior
aprovação pelo Conselho Estadual de
Educação. (grifo nosso)

§ 3º - A SEED expedirá parecer
fundamentado no relatório de avaliação,
recomendando ou não o trâmite do processo.
(grifo nosso)
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DELIBERAÇÃO N.º 09/02-CEE

TEXTO ATUAL
Art. 11 – A Escola Indígena, para oferecer
cursos de Educação Básica, deverá requerer
autorização ao CEE, acompanhada dos
seguintes documentos: (grifo nosso)

PROPOSTA
Art. 11 – A Escola Indígena, para oferecer
cursos de Educação Básica, deverá requerer
autorização à SEED, acompanhada dos
seguintes documentos: (grifo nosso)

I.

ato de criação da escola;

I.

II.

corpo docente especificando
professores índios e não índios;

III.

níveis e modalidades de ensino
pretendidos;

III.

(...mantido...);

IV.

princípios gerais que regerão o
projeto pedagógico da escola.

IV.

(...mantido....).

os

(...mantido...);

II.
corpo docente especificando os
professores indígenas e não indígenas;
(grifo nosso)

13
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DELIBERAÇÃO N.º 03/03-CEE

TEXTO ATUAL
Art. 1° - O artigo 15 da Deliberação n° 10/99
passa a vigorar com a seguinte redação:

PROPOSTA

“Art. 15. Protocolado o pedido de
autorização para funcionamento, a SEED,
por seus órgãos competentes, deve, dentro do
prazo de noventa (90) dias, adotar as
seguintes providências:
I – constituir comissão para verificação
prévia ou adicional;

INTEGRALMENTE REVOGADA

II - elaborar relatório, com base nos trabalhos
desenvolvidos pela Comissão de Verificação,
atestando a veracidade das informações
prestadas na Carta-Consulta, mediante
parecer específico;
III – encaminhar o processo ao órgão
competente da SEED.
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Art. 15-A O órgão competente da SEED
deve proceder à análise do processo,
encaminhando as diligências que forem
necessárias, a fim de formular parecer,
favorável ou não, ao pedido de autorização.
§ 1º - Sendo favorável, o processo será
encaminhado ao CEE para manifestação
sobre o Plano de Curso que, se aprovado,
será enviado à SEED para expedição do ato
autorizatório.

INTEGRALMENTE REVOGADA

§ 2º - Sendo desfavorável, o processo será
devolvido ao requerente, que poderá:
a) solicitar reconsideração do parecer,
apresentando argumentação lastreada em
fatos novos, dentro do prazo de sessenta (60)
dias úteis após o recebimento do processo;
b) ingressar com novo pedido.”

É a indicação.
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DECRETO Nº 3492 - 18/08/2004
Publicado no Diário Oficial Nº 6796 de 18/08/2004

.
Súmula: Instituida a Ação de Inserção do Adolescente, no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta do Estado...
.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituição Estadual e considerando a Lei nº
10.097, de 19 de dezembro de 2000,
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituída a Ação de Inserção do Adolescente, na condição de aprendiz,
no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Estado.
Parágrafo único Equivalem-se para fins deste Decreto as expressões Ação de
Inserção do Adolescente, na condição de aprendiz, Ação de Inserção do
Adolescente e Inserção do Adolescente na Administração Pública.
Art. 2º. A Ação de Inserção do Adolescente tem por objetivo:
a) fomentar políticas públicas na integração dos serviços governamentais e nãogovernamentais para a promoção educativa do adolescente trabalhador;
b) criar oportunidade de ingresso do adolescente no mercado de trabalho;
c) preparar o adolescente para o trabalho, desenvolvendo suas aptidões físicas,
morais e intelectuais;
d) estabelecer ou ampliar o projeto de vida do adolescente, promovendo-o
socialmente;
e) desenvolver o senso de responsabilidade e iniciativa no adolescente, através da
consciência de seus direitos e deveres enquanto cidadão;
f) propiciar aos adolescentes condições efetivas para exercer uma ocupação
profissional e garantir o seu sustento;
g) valorizar a escolaridade, bem como a busca constante de novos conhecimentos,
através de atividades que o estimulem;
h) promover o reconhecimento da importância da educação continuada para a
empregabilidade do adolescente, com o apoio de parcerias especializadas na
educação profissional;
i) estimular o fortalecimento de iniciativas governamentais e privadas que priorizem a
educação profissional e a empregabilidade;
j) fomentar a internalização de valores éticos e morais no adolescente;
k) desenvolver no adolescente o gosto pela cultura em geral, através do
conhecimento e acesso à mesma; e
l) promover a inserção ou a reinserção do adolescente no sistema educacional e,
quando necessário, o reforço escolar, melhorando a qualidade do respectivo
aproveitamento, de modo a garantir a sua continuidade neste aprendizado.
Art. 3º. A Ação de Inserção do Adolescente será dirigida ao atendimento a
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adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos
incompletos, submetidos a medidas sócioeducativas ou beneficiados com remissão.
Art. 4º. Constituem-se em executores da Ação de Inserção do Adolescente todos os
Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado.
Art. 5º. Constituem responsabilidades dos executores da Ação de Inserção do
Adolescente:
I - da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP:
a) supervisionar os procedimentos relativos à operacionalização da Ação de
Inserção do Adolescente;
b) acompanhar o desenvolvimento dos adolescentes no exercício das atividades
escolar, funcional e social;
c) encaminhar os adolescentes às vagas oferecidas, mantendo o cadastro atualizado
dos órgãos públicos contratantes, número de vagas e atividades profissionais a
serem desenvolvidas pelos adolescentes; e
d) chancelar os Certificados de Qualificação Profissional emitidos pelas Instituições
Assistenciais conveniadas.
II - do Instituto de Ação Social do Paraná – IASP:
a) selecionar e cadastrar os adolescentes para encaminhamento às Instituições
Assistenciais conveniadas a serem inscritos nas atividades de aprendizagem e de
iniciar o contrato de trabalho;
b) repassar às Instituições Assistenciais conveniadas, até o último dia útil do mês
trabalhado, o custeio decorrente da contratação dos adolescentes pelos órgãos
públicos da administração direta e autárquica, quais sejam: salários; encargos
trabalhistas; custeio do curso de formação profissional; vale-transporte; depósitos do
FGTS; contribuições previdenciárias; e os serviços contratados pelas entidades
conveniadas, quando necessários à realização dos cursos de formação profissional,
inclusive a contratação de profissionais especializados;
c) selecionar as instituições assistenciais interessadas em desenvolver os cursos de
formação;
d) elaborar convênios com as instituições assistenciais que atuarão com os
adolescentes;
e) definir, junto com as instituições de formação profissional, o conteúdo pedagógico
e a carga horária dos cursos de profissionalização, bem como garantir o início nas
atividades de aprendizagem;
f) promover, a cada dois meses, o acompanhamento do adolescente através de
formulário próprio, conforme modelo anexo, envolvendo o órgão ou entidade pública
em que presta serviços, a família e a escola que freqüenta;
g) fiscalizar e orientar as entidades conveniadas envolvidas no processo de
formação profissional dos adolescentes;
h) realizar, em conjunto com a SEAP, evento anual para avaliação geral do processo
de inserção do adolescente;
i) acompanhar o desenvolvimento dos adolescentes no exercício das atividades
escolar, funcional e social.
III – da Secretaria de Estado da Educação – SEED:
a) garantir vagas nas escolas próximas à residência dos adolescentes a qualquer
tempo ao longo do ano letivo;
b) ministrar o reforço escolar do adolescente, em parceria com as entidades
conveniadas; e
c) elaborar e implementar programa específico de atendimento, que permita a
inserção ou reinserção do adolescente no Sistema de Ensino, ao longo do ano letivo,
contendo proposta educacional diferenciada e adequada às necessidades destes
educandos, para tanto identificando e designando profissionais com habilidades
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específicas para a promoção da inclusão de adolescentes na escola.
IV – da Secretaria de Estado da Saúde – SESA: garantir o atendimento prioritário
para os adolescentes no serviço de saúde mental.
V – compete aos demais Órgãos Públicos da Administração Direta:
a) assegurar ao adolescente aprendiz a compatibilidade entre o aprendizado teórico
e a prática, bem como a complexidade progressiva das atividades;
b) permitir a supervisão das atividades profissionais do adolescente pelo IASP e pela
SEAP a qualquer tempo, fornecendo-lhes todos os documentos e as informações
solicitadas;
c) designar pessoa responsável e de referência para a função de orientador ao
adolescente no órgão; e
d) observar as restrições impostas pela legislação quanto às normas de proteção,
saúde e segurança do adolescente.
VI – compete às demais Entidades da Administração Indireta do Estado como
contratantes:
a) contratar diretamente o adolescente e registrar o contrato de trabalho na Carteira
de Trabalho e Previdência Social - CTPS, na condição de empregador formal,
pagando seu salário, demais encargos trabalhistas e fornecendo vale-transporte,
recolhendo os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, das
contribuições previdenciárias exigidas do empregador e do empregado, quando for o
caso;
b) repassar às entidades assistenciais conveniadas, até o último dia útil do mês
trabalhado, o custeio decorrente do contrato de aprendizagem dos adolescentes que
prestarão serviços aos órgãos públicos da administração indireta, quais sejam:
salários; encargos trabalhistas; custeio do curso de formação profissional; valetransporte; depósitos do FGTS; contribuições previdenciárias; e os serviços
contratados pelas entidades assistenciais conveniadas, quando necessários à
realização dos cursos de formação profissional, inclusive a contratação de
profissionais especializados, quando for o caso;
c) assegurar ao aprendiz a compatibilidade entre o aprendizado teórico e a prática,
bem como a complexidade progressiva das atividades por ele exercidas;
d) permitir a supervisão das atividades profissionais do adolescente pelo IASP e pela
SEAP a qualquer tempo, fornecendo-lhe todos os documentos e as informações
solicitadas;
e) designar pessoa responsável e de referência para a função de orientador ao
adolescente na entidade; e
f) observar as restrições impostas pela legislação quanto às normas de proteção,
saúde e segurança do adolescente.
Art. 6º. A Ação de Inserção do Adolescente contará com a participação de
instituições assistenciais conveniadas e órgãos executores das medidas
sócioeducativas, aos quais caberão:
I - Instituições Assistenciais Conveniadas:
a) registrar o contrato de trabalho na CTPS do adolescente, na condição de
empregador formal, pagando seu salário, demais encargos trabalhistas e fornecendo
vale-transporte, recolhendo os depósitos do FGTS, as contribuições previdenciárias
exigidas do empregador e do empregado, quando for o caso;
b) contratar os serviços necessários à realização dos cursos de formação
profissional do adolescente;
c) exigir freqüência obrigatória dos adolescentes às aulas e, com a colaboração dos
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dirigentes e docentes, acompanhar o desempenho escolar dos aprendizes visando à
sua permanência e sucesso na escola;
d) informar ao IASP o nome dos adolescentes em condições de inserção no
mercado de trabalho;
e) acompanhar e fiscalizar a atividade profissional dos adolescentes, com emissão
de ficha de acompanhamento bimestral;
f) manter cadastro atualizado contendo, além dos dados usuais relativos à
qualificação do aprendiz, as seguintes informações: data da matrícula no programa
de aprendizagem; início e término das atividades teóricas e práticas; escola que
freqüenta; horário escolar; cópia do contrato de trabalho firmado com o adolescente;
relação e habilitação dos profissionais que ministram aulas nos cursos de formação
profissional, conforme previsão contida na Portaria nº 702/01 do MTE;
g) manter arquivada toda a documentação relativa a cada adolescente, incluindo
aquela decorrente do contrato de aprendizagem e do curso profissionalizante; e
h) emitir certificados de qualificação profissional dos adolescentes, contendo a
especificação dos módulos e as horas de aprendizagem cumpridas.
II - Órgãos Executores das medidas sócioeducativas:
a) cadastrar os adolescentes e encaminhá-los ao IASP para sua inserção nos cursos
de capacitação e posterior encaminhamento ao trabalho;
b) atender ao adolescente e sua família, reforçando os vínculos, vitalizando as novas
formas produtivas geradas com a participação do adolescente na capacitação e no
trabalho; e
c) participar das atividades que vierem a ser programadas para a melhor execução
da ação de trata este Decreto, sempre que solicitados pelo IASP, pela SEAP ou
pelos demais órgãos e entidades envolvidos.
Art. 7º. Ao Poder Judiciário e ao Ministério Público é facultado o encaminhamento
direto do adolescente ao IASP, quando do estabelecimento de medida
sócioeducativa ou concessão de remissão, podendo, em casos específicos,
requisitar a inserção prioritária do adolescente na Ação de Inserção do Adolescente.
Art. 8º. A Ação de Inserção do Adolescente será objeto de avaliação, pelo IASP, a
ser realizada a cada dois meses com as partes envolvidas, ou extraordinariamente
quando uma das partes o solicitar, encaminhando-se cópia do resultado ao
Ministério Público do Trabalho.
Parágrafo único. A avaliação consistirá em:
a) verificação do trâmite e da execução das etapas de encaminhamento e integração
do adolescente ao meio; e
b) avaliação dos resultados, notadamente no que diz respeito aos quantitativos e
qualitativos, por meio de instrumentos próprios (formulários de acompanhamento do
adolescente) para avaliação do curso de formação profissional, das atividades
práticas no trabalho, na família e auto-avaliação.
Art. 9º. São deveres do adolescente na Ação de Inserção do Adolescente:
a) freqüentar a escola;
b) apresentar rendimento escolar satisfatório;
c) freqüentar curso de formação profissional;
d) apresentar rendimento satisfatório no curso de formação profissional;
e) atender às recomendações da Instituição assistencial conveniada e dos
orientadores designados pelo órgão ou entidade pública.
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Art. 10. São responsabilidades dos orientadores:
a) acompanhar o processo de inserção do adolescente aprendiz;
b) apresentar e integrar o adolescente aprendiz ao conjunto dos servidores do setor;
c) prestar as informações básicas necessárias para o início do relacionamento entre
o órgão ou entidade pública e o adolescente aprendiz;
d) acompanhar o adolescente aprendiz numa visita às instalações, orientando
quanto às peculiaridades do espaço físico, questões de segurança, e demais
informações que se fizerem necessárias;
e) indicar o local onde o adolescente aprendiz desenvolverá suas atividades práticas;
f) preencher, junto com o adolescente, a ficha de avaliação bimestral, como forma de
contribuição e maior conhecimento sobre a família e a vida do adolescente;
g) atuar de maneira acolhedora, informando e orientando o adolescente sobre as
atividades que irá desenvolver; e
h) prestar outras informações julgadas relevantes.
Art. 11. A supervisão da execução do programa fica sob a responsabilidade dos
servidores Hermínio Back e Cícero Jorge dos Santos, representando a Procuradoria
Geral do Estado - PGE e a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência SEAP e da servidora Lilian Lima Marcele Moller Drews, representando a Secretaria
de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP.
Art. 12. Demais regras de operacionalização da Ação de Inserção do Adolescente
serão normatizadas por ato próprio conjunto da Secretaria de Estado da
Administração e da Previdência e da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e
Promoção Social.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
Curitiba, em 18 de agosto de 2004, 183º da Independência e 116º da República.

ROBERTO REQUIÃO,
Governador do Estado
MARIA MARTA R. WEBER LUNARDON,
Secretária de Estado da Administração e da Previdência
Roque Zimermann,
Secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social
CAÍTO QUINTANA,
Chefe da Casa Civil
..
.
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 10.097, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.

Mensagem de veto

Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1o Os arts. 402, 403, 428, 429, 430, 431, 432 e 433 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 402. Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador
de quatorze até dezoito anos." (NR)
"..........................................................................................."
"Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade,
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos." (NR)
"Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e
social e em horários e locais que não permitam a freqüência à escola." (NR)
"a) revogada;"
"b) revogada."
"Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado
por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a
assegurar ao maior de quatorze e menor de dezoito anos, inscrito em programa de
aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu
desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo e
diligência, as tarefas necessárias a essa formação." (NR) (Vide art. 18 da Lei nº
11.180, de 2005)
"§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de
Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz à escola, caso
não haja concluído o ensino fundamental, e inscrição em programa de
aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em formação
técnico-profissional metódica." (AC)*
"§ 2o Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário
mínimo hora." (AC)
"§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de dois
anos." (AC)
"§ 4o A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo
caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em
tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho."
(AC)
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"Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e
matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de
aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções
demandem formação profissional." (NR)
"a) revogada;"
"b) revogada."
"§ 1o-A. O limite fixado neste artigo não se aplica quando o empregador for
entidade sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a educação profissional." (AC)
"§ 1o As frações de unidade, no cálculo da percentagem de que trata o caput,
darão lugar à admissão de um aprendiz." (NR)
"Art. 430. Na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem
cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta
poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnicoprofissional metódica, a saber:" (NR)
"I – Escolas Técnicas de Educação;" (AC)
"II – entidades sem fins lucrativos, que tenham por objetivo a assistência ao
adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente." (AC)
"§ 1o As entidades mencionadas neste artigo deverão contar com estrutura
adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a
manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar e avaliar os
resultados." (AC)
"§ 2o Aos aprendizes que concluírem os cursos de aprendizagem, com
aproveitamento, será concedido certificado de qualificação profissional." (AC)
"§ 3o O Ministério do Trabalho e Emprego fixará normas para avaliação da
competência das entidades mencionadas no inciso II deste artigo." (AC)
"Art. 431. A contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa onde se
realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas no inciso II do art. 430,
caso em que não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora dos
serviços." (NR)
"a) revogada;"
"b) revogada;"
"c) revogada."
"Parágrafo único." (VETADO)
"Art. 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias,
sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada." (NR)
"§ 1o O limite previsto neste artigo poderá ser de até oito horas diárias para os
aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem
computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica." (NR)
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"§ 2o Revogado."
"Art. 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o
aprendiz completar dezoito anos, ou ainda antecipadamente nas seguintes
hipóteses:" (NR)
"a) revogada;"
"b) revogada."
"I – desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz;" (AC)
"II – falta disciplinar grave;" (AC)
"III – ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo; ou" (AC)
"IV – a pedido do aprendiz." (AC)
"Parágrafo único. Revogado."
"§ 2o Não se aplica o disposto nos arts. 479 e 480 desta Consolidação às
hipóteses de extinção do contrato mencionadas neste artigo." (AC)
Art. 2o O art. 15 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7 o:
"§ 7o Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste
artigo reduzida para dois por cento." (AC)
Art. 3o São revogados o art. 80, o § 1o do art. 405, os arts. 436 e 437 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 2000; 179o da Independência e 112o da República.
FERNANDO
Francisco Dornelles

HENRIQUE

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.12.2000
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 5.598, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2005.

Regulamenta a contratação de aprendizes e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no Título III, Capítulo IV, Seção IV, do Decreto-Lei n o 5.452, de 1o
de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, e no Livro I, Título II, Capítulo V, da Lei n o 8.069, de
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente,
DECRETA:
Art. 1o Nas relações jurídicas pertinentes à contratação de aprendizes, será observado o disposto
neste Decreto.
CAPÍTULO I
DO APRENDIZ
Art. 2o Aprendiz é o maior de quatorze anos e menor de vinte e quatro anos que celebra contrato de
aprendizagem, nos termos do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Parágrafo único. A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes portadores
de deficiência.
CAPÍTULO II
DO CONTRATO DE APRENDIZAGEM
Art. 3o Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo
determinado não superior a dois anos, em que o empregador se compromete a assegurar ao aprendiz,
inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica compatível com o seu
desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência
as tarefas necessárias a essa formação.
Parágrafo único. Para fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz
portador de deficiência mental deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com
a profissionalização.
Art. 4o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz à escola, caso não haja concluído o ensino
fundamental, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade
qualificada em formação técnico-profissional metódica.
Art. 5o O descumprimento das disposições legais e regulamentares importará a nulidade do contrato
de aprendizagem, nos termos do art. 9o da CLT, estabelecendo-se o vínculo empregatício diretamente com
o empregador responsável pelo cumprimento da cota de aprendizagem.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica, quanto ao vínculo, a pessoa jurídica de direito
público.
CAPÍTULO III
DA FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E DAS
ENTIDADES QUALIFICADAS EM FORMAÇÃO
TÉCINICO-PROFISSIONAL MÉTODICA
Seção I
Da Formação Técnico-Profissional
Art. 6o Entendem-se por formação técnico-profissional metódica para os efeitos do contrato de

043

aprendizagem as atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade
progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho.
Parágrafo único. A formação técnico-profissional metódica de que trata o caput deste artigo realiza-se
por programas de aprendizagem organizados e desenvolvidos sob a orientação e responsabilidade de
entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica definidas no art. 8 o deste Decreto.
Art. 7o A formação técnico-profissional do aprendiz obedecerá aos seguintes princípios:
I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino fundamental;
II - horário especial para o exercício das atividades; e
III - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.
Parágrafo único. Ao aprendiz com idade inferior a dezoito anos é assegurado o respeito à sua
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Seção II
Das Entidades Qualificadas em Formação Técnico-Profissional Metódica
Art. 8o Consideram-se entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica:
I - os Serviços Nacionais de Aprendizagem, assim identificados:
a) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI;
b) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC;
c) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR;
d) Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT; e
e) Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP;
II - as escolas técnicas de educação, inclusive as agrotécnicas; e
III - as entidades sem fins lucrativos, que tenham por objetivos a assistência ao adolescente e à
educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 1o As entidades mencionadas nos incisos deste artigo deverão contar com estrutura adequada ao
desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de ensino,
bem como acompanhar e avaliar os resultados.
§ 2o O Ministério do Trabalho e Emprego editará, ouvido o Ministério da Educação, normas para
avaliação da competência das entidades mencionadas no inciso III.
CAPÍTULO IV
Seção I
Da Obrigatoriedade da Contratação de Aprendizes
Art. 9o Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos
dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo,
e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções
demandem formação profissional.
§ 1o No cálculo da percentagem de que trata o caput deste artigo, as frações de unidade darão lugar
à admissão de um aprendiz.
§ 2o Entende-se por estabelecimento todo complexo de bens organizado para o exercício de atividade
econômica ou social do empregador, que se submeta ao regime da CLT.
Art. 10. Para a definição das funções que demandem formação profissional, deverá ser considerada a
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
§ 1o Ficam excluídas da definição do caput deste artigo as funções que demandem, para o seu
exercício, habilitação profissional de nível técnico ou superior, ou, ainda, as funções que estejam
caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de confiança, nos termos do inciso II e do parágrafo
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único do art. 62 e do § 2o do art. 224 da CLT.
§ 2o Deverão ser incluídas na base de cálculo todas as funções que demandem formação
profissional, independentemente de serem proibidas para menores de dezoito anos.
Art. 11. A contratação de aprendizes deverá atender, prioritariamente, aos adolescentes entre
quatorze e dezoito anos, exceto quando:
I - as atividades práticas da aprendizagem ocorrerem no interior do estabelecimento, sujeitando os
aprendizes à insalubridade ou à periculosidade, sem que se possa elidir o risco ou realizá-las integralmente
em ambiente simulado;
II - a lei exigir, para o desempenho das atividades práticas, licença ou autorização vedada para pessoa
com idade inferior a dezoito anos; e
III - a natureza das atividades práticas for incompatível com o desenvolvimento físico, psicológico e
moral dos adolescentes aprendizes.
Parágrafo único. A aprendizagem para as atividades relacionadas nos incisos deste artigo deverá ser
ministrada para jovens de dezoito a vinte e quatro anos.
Art. 12. Ficam excluídos da base de cálculo de que trata o caput do art. 9 o deste Decreto os
empregados que executem os serviços prestados sob o regime de trabalho temporário, instituído pela Lei no
6.019, de 3 de janeiro de 1973, bem como os aprendizes já contratados.
Parágrafo único. No caso de empresas que prestem serviços especializados para terceiros,
independentemente do local onde sejam executados, os empregados serão incluídos na base de cálculo da
prestadora, exclusivamente.
Art. 13. Na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas
suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades
qualificadas em formação técnico-profissional metódica previstas no art 8 o.
Parágrafo único. A insuficiência de cursos ou vagas a que se refere o caput será verificada pela
inspeção do trabalho.
Art. 14. Ficam dispensadas da contratação de aprendizes:
I - as microempresas e as empresas de pequeno porte; e
II - as entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a educação profissional.
Seção II
Das Espécies de Contratação do Aprendiz
Art. 15. A contratação do aprendiz deverá ser efetivada diretamente pelo estabelecimento que se
obrigue ao cumprimento da cota de aprendizagem ou, supletivamente, pelas entidades sem fins lucrativos
mencionadas no inciso III do art. 8o deste Decreto.
§ 1o Na hipótese de contratação de aprendiz diretamente pelo estabelecimento que se obrigue ao
cumprimento da cota de aprendizagem, este assumirá a condição de empregador, devendo inscrever o
aprendiz em programa de aprendizagem a ser ministrado pelas entidades indicadas no art. 8 o deste
Decreto.
§ 2o A contratação de aprendiz por intermédio de entidade sem fins lucrativos, para efeito de
cumprimento da obrigação estabelecida no caput do art. 9 o, somente deverá ser formalizada após a
celebração de contrato entre o estabelecimento e a entidade sem fins lucrativos, no qual, dentre outras
obrigações recíprocas, se estabelecerá as seguintes:
I - a entidade sem fins lucrativos, simultaneamente ao desenvolvimento do programa de
aprendizagem, assume a condição de empregador, com todos os ônus dela decorrentes, assinando a
Carteira de Trabalho e Previdência Social do aprendiz e anotando, no espaço destinado às anotações
gerais, a informação de que o específico contrato de trabalho decorre de contrato firmado com determinado
estabelecimento para efeito do cumprimento de sua cota de aprendizagem ; e
II - o estabelecimento assume a obrigação de proporcionar ao aprendiz a experiência prática da
formação técnico-profissional metódica a que este será submetido.

045

Art. 16. A contratação de aprendizes por empresas públicas e sociedades de economia mista dar-se-á
de forma direta, nos termos do § 1 o do art. 15, hipótese em que será realizado processo seletivo mediante
edital, ou nos termos do § 2o daquele artigo.
Parágrafo único. A contratação de aprendizes por órgãos e entidades da administração direta,
autárquica e fundacional observará regulamento específico, não se aplicando o disposto neste Decreto.
CAPÍTULO V
DOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Seção I
Da Remuneração
Art. 17. Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora.
Parágrafo único. Entende-se por condição mais favorável aquela fixada no contrato de aprendizagem
ou prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho, onde se especifique o salário mais favorável ao
aprendiz, bem como o piso regional de que trata a Lei Complementar no 103, de 14 de julho de 2000.
Seção II
Da Jornada
Art. 18. A duração do trabalho do aprendiz não excederá seis horas diárias.
§ 1o O limite previsto no caput deste artigo poderá ser de até oito horas diárias para os aprendizes
que já tenham concluído o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à
aprendizagem teórica.
§ 2o A jornada semanal do aprendiz, inferior a vinte e cinco horas, não caracteriza trabalho em tempo
parcial de que trata o art. 58-A da CLT.
Art. 19. São vedadas a prorrogação e a compensação de jornada.
Art. 20. A jornada do aprendiz compreende as horas destinadas às atividades teóricas e práticas,
simultâneas ou não, cabendo à entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica fixá-las no
plano do curso.
Art. 21. Quando o menor de dezoito anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de
trabalho em cada um serão totalizadas.
Parágrafo único. Na fixação da jornada de trabalho do aprendiz menor de dezoito anos, a entidade
qualificada em formação técnico-profissional metódica levará em conta os direitos assegurados na Lei no
8.069, de 13 de julho de 1990.
Seção III
Das Atividades Teóricas e Práticas
Art. 22. As aulas teóricas do programa de aprendizagem devem ocorrer em ambiente físico adequado
ao ensino, e com meios didáticos apropriados.
§ 1o As aulas teóricas podem se dar sob a forma de aulas demonstrativas no ambiente de trabalho,
hipótese em que é vedada qualquer atividade laboral do aprendiz, ressalvado o manuseio de materiais,
ferramentas, instrumentos e assemelhados.
§ 2o É vedado ao responsável pelo cumprimento da cota de aprendizagem cometer ao aprendiz
atividades diversas daquelas previstas no programa de aprendizagem.
Art. 23. As aulas práticas podem ocorrer na própria entidade qualificada em formação técnicoprofissional metódica ou no estabelecimento contratante ou concedente da experiência prática do aprendiz.
§ 1o Na hipótese de o ensino prático ocorrer no estabelecimento, será formalmente designado pela
empresa, ouvida a entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica, um empregado monitor
responsável pela coordenação de exercícios práticos e acompanhamento das atividades do aprendiz no
estabelecimento, em conformidade com o programa de aprendizagem.
§ 2o A entidade responsável pelo programa de aprendizagem fornecerá aos empregadores e ao
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Ministério do Trabalho e Emprego, quando solicitado, cópia do projeto pedagógico do programa.
§ 3o Para os fins da experiência prática segundo a organização curricular do programa de
aprendizagem, o empregador que mantenha mais de um estabelecimento em um mesmo município poderá
centralizar as atividades práticas correspondentes em um único estabelecimento.
§ 4o Nenhuma atividade prática poderá ser desenvolvida no estabelecimento em desacordo com as
disposições do programa de aprendizagem.
Seção IV
Do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
Art. 24. Nos contratos de aprendizagem, aplicam-se as disposições da Lei no 8.036, de 11 de maio de
1990.
Parágrafo único. A Contribuição ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço corresponderá a dois por
cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, ao aprendiz.
Seção V
Das Férias
Art. 25. As férias do aprendiz devem coincidir, preferencialmente, com as férias escolares, sendo
vedado ao empregador fixar período diverso daquele definido no programa de aprendizagem.
Seção VI
Dos Efeitos dos Instrumentos Coletivos de Trabalho
Art. 26. As convenções e acordos coletivos apenas estendem suas cláusulas sociais ao aprendiz
quando expressamente previsto e desde que não excluam ou reduzam o alcance dos dispositivos tutelares
que lhes são aplicáveis.
Seção VII
Do Vale-Transporte
Art. 27. É assegurado ao aprendiz o direito ao benefício da Lei no 7.418, de 16 de dezembro de 1985,
que institui o vale-transporte.
Seção VIII
Das Hipóteses de Extinção e Rescisão do Contrato de Aprendizagem
Art. 28. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar
vinte e quatro anos, exceto na hipótese de aprendiz deficiente, ou, ainda antecipadamente, nas seguintes
hipóteses:
I - desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz;
II - falta disciplinar grave;
III - ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo; e
IV - a pedido do aprendiz.
Parágrafo único. Nos casos de extinção ou rescisão do contrato de aprendizagem, o empregador
deverá contratar novo aprendiz, nos termos deste Decreto, sob pena de infração ao disposto no art. 429 da
CLT.
Art. 29. Para efeito das hipóteses descritas nos incisos do art. 28 deste Decreto, serão observadas as
seguintes disposições:
I - o desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz referente às atividades do programa de
aprendizagem será caracterizado mediante laudo de avaliação elaborado pela entidade qualificada em
formação técnico-profissional metódica;
II - a falta disciplinar grave caracteriza-se por quaisquer das hipóteses descritas no art. 482 da CLT; e
III - a ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo será caracterizada por meio de
declaração da instituição de ensino.
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Art. 30. Não se aplica o disposto nos arts. 479 e 480 da CLT às hipóteses de extinção do contrato
mencionadas nos incisos do art. 28 deste Decreto.
CAPÍTULO VI
DO CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE APRENDIZAGEM
Art. 31. Aos aprendizes que concluírem os programas de aprendizagem com aproveitamento, será
concedido pela entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica o certificado de qualificação
profissional.
Parágrafo único. O certificado de qualificação profissional deverá enunciar o título e o perfil
profissional para a ocupação na qual o aprendiz foi qualificado.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego organizar cadastro nacional das entidades
qualificadas em formação técnico-profissional metódica e disciplinar a compatibilidade entre o conteúdo e a
duração do programa de aprendizagem, com vistas a garantir a qualidade técnico-profissional.
Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 34. Revoga-se o Decreto no 31.546, de 6 de outubro de 1952.
Brasília, 1º de dezembro de 2005; 184o da Independência e 117o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Marinho
Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.12.2005
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PARECER HOMOLOGADO(*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 19/9/2005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas – UF: RS
CEFET Pelotas
ASSUNTO: Consulta sobre aproveitamento de estudos supletivos no ensino regular.
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão
PROCESSO Nº: 23001.000055/2003-66
PARECER CNE/CEB Nº
COLEGIADO:
APROVADO EM:
15/2005
CEB
3/8/2005
I – HISTÓRICO
O CEFET Pelotas, pela sua Direção-Geral, consulta este colegiado sobre o
aproveitamento de estudos anteriores, em cursos reestruturados à luz das Diretrizes
Curriculares Nacionais definidas por este Conselho Nacional de Educação, tanto para o
Ensino Médio quanto para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
A preocupação da Direção Geral do CEFET Pelotas reside no fato de que, de acordo
com as normas vigentes à época da Lei nº 5.692/71, a equivalência de estudos era analisada e
decidida pela escola, tomando-se como referência o conteúdo de disciplinas constantes da
matriz curricular dos cursos.
Com o advento da atual LDB e suas considerações e regulamentações, argumenta a
Direção-Geral do CEFET Pelotas, o novo Ensino Médio e a nova Educação Profissional são
estruturados com base “em competências, privilegiando a interdisciplinaridade e a
contextualização”. Quanto à metodologia usualmente adotada, é a do “desenvolvimento de
projetos, o que exige uma nova visão sobre a questão do eventual aproveitamento de estudos”.
As questões objetivamente formuladas pelo CEFET Pelotas são as seguintes:
1. Pode a instituição, baseada em sua proposta de trabalho, determinar que o aluno deverá
desenvolver integralmente as atividades da série, sem dispensa de disciplinas já cursadas
e/ou certificadas via supletivo?
2. Se, em caso afirmativo, a justificativa acima relatada é suficiente ou devemos aprofundála mais? Se devemos aprofundá-la, em que sentido?
3. Na hipótese de não se poder usar tal mecanismo, que outros meios sugere esse Conselho
para que possamos dar continuidade à aplicação de tal metodologia?
As questões formuladas já foram informalmente respondidas ao CEFET de Pelotas em
palestra deste Relator naquela instituição educacional no ano de 2004. Entretanto, a escola
insiste na resposta formal às questões formuladas, considerando o disposto no Parágrafo
Único do Artigo 14 da Resolução CNE/CEB nº 3/98: “os órgãos normativos do sistema de
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ensino deverão regulamentar o aproveitamento de estudos realizados e de conhecimentos
constituídos, tanto na experiência escolar como na extra-escolar”.
II – VOTO DO RELATOR
1. As Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação com
base na atual LDB, a Lei nº 9.9394/96, são claras ao explicitar que “as disciplinas
escolares são recortes das áreas de conhecimento” (Inciso III do Artigo 8º da Resolução
CNE/CEB nº 3/98), e que “as escolas formularão, participativamente, nos termos dos
Artigos 12 e 13 da LDB, seus projetos pedagógicos e planos de curso, de acordo com essas
diretrizes” (§ 3º do Artigo 9º da Resolução CNE/CEB nº 4/99).
2. Em relação à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, o Artigo 11 da Resolução
CNE/CEB nº 4/99 enfatiza que “a escola poderá aproveitar conhecimentos e experiências,
desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva
qualificação ou habilitação profissional”.
3. Em relação ao Ensino Médio, o Artigo 5º da Resolução CNE/CEB nº 3/98 enfatiza que as
escolas, na organização de seus currículos, devem “ter presente que os conteúdos
curriculares não são fins em si mesmos, mas meios básicos para constituir competências
cognitivas ou sociais, priorizando-as sobre as informações” (Inciso I) e “ter presente que as
linguagens são indispensáveis para a constituição de conhecimentos e competências”
(Inciso II do Artigo 5º).
4. A questão central, portanto, não é a de saber se a disciplina foi “cursada ou certificada via
supletivo”, ou Educação de Jovens e Adultos, ou Ensino Médio regular. A questão central
resulta em saber se houve aprendizagem e se houve a “constituição de conhecimentos e
competências”, independentemente de onde e como foram constituídas. A escola deve
avaliar e reconhecer ou não, para fins de “prosseguimento ou conclusão de estudos”
(Artigo 41 da LDB), nos termos do seu projeto pedagógico, expressão de autonomia da
escola, obedecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional
de Educação, os conhecimentos e as competências efetivamente constituídas pelos alunos.
Brasília (DF), 3 de agosto de 2005.
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2005.
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente

2

050

051

052

053

054

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005 (*) (**)
Inclui, nos quadros anexos à Resolução CNE/CEB nº 4/99, de 8/12/1999, como 21ª
Área Profissional, a área de Serviços de Apoio Escolar.
O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no
uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na alínea “c” do § 1º do
artigo 9º da Lei nº 4.024/1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131/1995 e no Decreto
Regulamentador nº 5.154/2004, com fundamento nos Pareceres CNE/CEB nº 16/1999,
CNE/CEB nº 39/2004 e no Parecer CNE/CEB nº 16/2005 homologado por despacho do
Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 28 de outubro de 2005,
resolve:
Art. 1º Fica incluída, nos quadros anexos à Resolução CNE/CEB nº 4/99, de 8/12/99,
como 21ª Área Profissional, a área de Serviços de Apoio Escolar, para oferta de cursos de
Técnico de nível médio.
Art. 2º A carga horária mínima de cada habilitação profissional da área de Serviços de
Apoio Escolar será de 1.200 (mil e duzentas) horas.
Art. 3º A caracterização da área e as competências profissionais gerais do técnico da
área são as constantes do Parecer CNE/CEB nº 16/2005.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
CESAR CALLEGARI
Presidente da Câmara de Educação Básica

(*)

Publicado no DOU de 29/11/2005, Seção I, página 12
Republicada no DOU de 09/12/2005, Seção I, página 24

(**)

055

PARECER HOMOLOGADO(*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 28/10/2005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica
UF: DF
ASSUNTO: Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a área profissional de
Serviços de Apoio Escolar
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão
PROCESSO Nº: 23001.000051/2005-40
PARECER Nº CNE/CEB nº
COLEGIADO:
APROVADO EM:
16/2005
CEB
3/8/2005
I – RELATÓRIO
Em 23/2/2005, o Senhor Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação,
pelo Ofício GAS/SEB/MEC nº 2.727/2005, encaminhou ao Conselho Nacional de Educação
proposta de cursos e de Diretrizes Curriculares Nacionais para a profissionalização técnica de
nível médio para atuar na área da Educação.
A proposição da Secretaria da Educação Básica se fundamenta na crença de que a ação
educativa desenvolvida na escola não se restringe à importante atuação educativa do
professor, mas abrange, também, as demais relações sociais estabelecidas nas e pelas
instituições educativas.
A Secretaria da Educação Básica ressalta que os profissionais não docentes
constituem-se em “um segmento historicamente esquecido e não contemplado pelas políticas
oficiais” e que o “o novo contexto social fez da escola um espaço de exercício de múltiplos
papéis, o que requer a presença de vários profissionais da educação. Esta realidade coloca em
cena os funcionários de escola”.
Nesse sentido, justifica a Secretaria da Educação Básica, a criação de uma nova área
técnica de profissionalização, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional de Técnico de Nível Médio, além da formação de professores para o exercício do
magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade
Normal de nível médio e nas licenciaturas, “servirá não só para a aquisição das competências
necessárias para o bom desenvolvimento das atividades educacionais, área que requer
competentes e compromissados profissionais, mas será também um instrumento importante
para a construção da identidade social desses funcionários e para sua valorização
profissional.”
A Secretaria da Educação Básica informa sobre a existência de aproximadamente um
milhão de funcionários não docentes em variadas funções, (...) em escolas públicas federais,
estaduais e municipais de Educação Básica e a necessidade de oferecer-lhes adequada
formação profissional, sem o que se compromete a qualidade da educação escolar. Esta é
1
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razão primeira de sua proposição para que o Conselho Nacional de Educação estude “a
conveniência de serem oferecidos cursos técnicos de nível médio, com habilitações
diferenciadas e de se incluir, nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Profissional de Nível Médio uma área específica de educação”.
Para tanto, a Secretaria da Educação Básica do Ministério da Educação encaminhou,
como subsídio, extensa documentação contendo “alternativas de oferta de cursos profissionais
como habilitação dos funcionários da Educação Básica”.
Os órgãos técnicos do Ministério da Educação observam que “o fato de uma grande
parte dos funcionários ter sido recrutada por critérios clientelísticos gerou a tendência do
descuido pela formação e escolarização desses funcionários, principalmente merendeiras e
serventes”.
A Secretaria de Educação Básica pretende, após o ato normativo do Conselho
Nacional de Educação, de inclusão de uma nova área no rol das áreas profissionais previstas
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
estruturar “um programa de oferta, a partir do próprio Ministério da Educação, de cursos
profissionais” para os funcionários de escola não abrangidos nas carreiras do magistério, a ser
desenvolvido em regime de colaboração com os respectivos sistemas de ensino. A parte
profissional desse programa teria um mínimo de 1.200 horas, as quais poderiam estar assim
distribuídas: 600 horas de conteúdo técnico específico, 300 horas de conteúdo pedagógico e
de psicologia do desenvolvimento e 300 horas de prática profissional supervisionada. Esses
técnicos desenvolverão suas atividades em cooperação com outros profissionais, docentes e
não docentes, da própria escola e de sua comunidade, bem como dos respectivos sistemas de
ensino.
Esses programas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio para
funcionários que executam serviços de apoio à Educação Básica em escolas públicas e
privadas serão organizados nos termos do Decreto nº 5.154/2004 ou do Decreto nº
5.478/2005, obedecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho
Nacional de Educação pela Resolução CNE/CEB nº 4/99, com base no Parecer CNE/CEB nº
16/99, atualizadas pela Resolução CNE/CEB nº 1/2005, com base no Parecer CNE/CEB nº
39/2004. O presente parecer não inclui a habilitação profissional de técnico de nível médio
para atuar no atendimento direto a crianças em instituições de Educação Infantil, em especial,
nas creches, o que será objeto de posterior manifestação por parte deste Conselho Nacional de
Educação.
Em atenção à solicitação do MEC para que o Conselho Nacional de Educação, por
meio da Câmara de Educação Básica, se pronuncie sobre a qualificação profissional em nível
médio para o exercício de funções não docentes, de suporte administrativo-pedagógico nas
escolas de Educação Básica, tais como secretarias escolares, alimentação escolar, multimeios
didáticos, infra-estrutura material e ambiental, consideramos pertinente a necessidade de tal
formação se realizar em nível médio, por meio de habilitações técnicas, para o que se impõe
incorporar às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio uma 21ª Área Profissional, a de Serviços de Apoio Escolar, com a respectiva
caracterização e as conseqüentes competências gerais de seus técnicos, nos seguintes termos:
1. Área Profissional nº 21: Serviços de Apoio Escolar
1.1 - Caracterização da área:
2
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Compreende atividades em nível técnico, de planejamento, execução, controle e
avaliação de funções de apoio pedagógico e administrativo nas escolas públicas e privadas de
Educação Básica e Superior, nas respectivas modalidades. Tradicionalmente, são funções
educativas que se desenvolvem complementarmente à ação docente. Esses Serviços de Apoio
Escolar são realizados em espaços como secretaria escolar, manutenção de infra-estrutura,
cantinas, recreios, portarias, laboratórios, oficinas, instalações esportivas, jardins, hortas e
outros ambientes requeridos pelas diversas modalidades de ensino. As funções de secretaria
escolar, alimentação escolar, multimeios didáticos e infra-estrutura dão origem às habilitações
profissionais mais correntes na área.
1.2 - Competências profissionais gerais do técnico da área:
 identificar o papel da escola na construção da sociedade contemporânea;
 assumir uma concepção de escola inclusiva, a partir do estudo inicial e permanente
da história, da vida social pública e privada, da legislação e do financiamento
educação escolar;
 identificar as diversas funções educativas presentes na escola;
 reconhecer e constituir identidade profissional educativa em sua ação nas escolas e
em órgãos dos sistemas de ensino;
 cooperar na elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da instituição
de ensino;
 formular e executar estratégias e ações no âmbito das diversas funções educativas
não docentes, em articulação com as práticas docentes, conferindo-lhes maior
qualidade educativa;
 dialogar e interagir com os outros segmentos da escola no âmbito dos conselhos
escolares e de outros órgãos de gestão democrática da educação;
 coletar, organizar e analisar dados referentes à secretaria escolar, à alimentação
escolar, à operação de multimeios didáticos e à manutenção da infra-estrutura
material e ambiental;
 redigir projetos, relatórios e outros documentos pertinentes à vida escolar, inclusive
em formatos legais, para as diversas funções de apoio pedagógico e administrativo.
1.3 - Competências específicas de cada habilitação profissional:
A serem definidas pelos estabelecimentos de ensino, obedecidas as Diretrizes
Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação e as normas
específicas dos respectivos sistemas de ensino, em planos de curso estruturados a partir dos
perfis profissionais de conclusão de cada habilitação profissional, devidamente aprovados
pelos órgãos próprios do respectivo sistema de ensino e inseridos no Cadastro Nacional de
Cursos Técnicos de nível médio, mantido e divulgado pelo MEC.
1.4 - Carga horária mínima de cada habilitação profissional da área:
Mínimo de 1.200 horas, incluindo um bloco de estudos pedagógicos, um bloco de
estudos técnicos e um bloco de prática profissional supervisionada.

II – VOTO DO RELATOR
3
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Nos termos deste parecer, os quadros anexos à Resolução CNE/CEB nº 4/99, de
22/12/1999, devem incorporar como 21ª Área Profissional, no rol das áreas da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, com carga horária mínima de 1.200 (mil e duzentas)
horas, a Área Profissional de Serviços de Apoio Escolar, nos termos do Projeto de Resolução
anexo.
Brasília(DF), 3 de agosto de 2005.
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2005.
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
Inclui, nos quadros anexos à Resolução
CNE/CEB nº 4/99, de 22/12/1999, como
21ª Área Profissional, a área de Serviços
de Apoio Escolar.
O presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no
uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto na alínea “c” do Artigo 9º da
Lei nº 4024/61, com a redação dada pela Lei nº 9131/95 e com fundamento nos Pareceres
CNE/CEB nº 16/99, CNE/CEB nº 39/2004 e CNE/CEB.../2005, este último homologado pelo
Senhor Ministro da Educação em.........., resolve:
Art. 1º Fica incluída, nos quadros anexos à Resolução CNE/CEB nº 4/99, de
22/12/99, como 21ª Área Profissional, a área de Serviços de Apoio Escolar, para oferta de
cursos de Técnico de nível médio.
Art. 2º A carga horária mínima de cada habilitação profissional da área de Serviços
de Apoio Escolar será de 1.200 (mil e duzentas) horas.
Art. 3º A caracterização da área e as competências profissionais gerais do técnico da
área são as constantes do Parecer CNE/CEB n ..../2005.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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PARECER HOMOLOGADO(*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 23/12/2005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Federação de Arte-Educadores do Brasil–FAEB
UF: DF
ASSUNTO: Solicitação de retificação do termo que designa a área de conhecimento
“Educação Artística” pela designação: “Arte, com base na formação específica plena em
uma das linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro”.
RELATOR: Neroaldo Pontes de Azevedo
PROCESSO N.º: 23001.000167/2005-89
PARECER CNE/CEB Nº:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
22/2005
CEB
4/10/2005
I – RELATÓRIO
1. Histórico
A Federação de Arte-Educadores do Brasil–FAEB, entidade representativa dos
profissionais da educação na área de arte, solicita à Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação retificação do termo “Educação Artística” por “Arte, com base na
formação específica plena em uma das linguagens: Artes Visuais, Dança. Música e Teatro”,
no inciso IV, alínea b, do artigo 3º da Resolução CNE/CEB nº 2, de 7 de abril de 1998, que
instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental.
Na correspondência encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, consta a
informação de que a solicitação apresentada foi fruto da vontade de 847 participantes de
Congresso Nacional realizado pela FAEB. A justificativa apresentada é no sentido de se
estabelecer coerência entre a Resolução do CNE e os demais textos legais que regulamentam a
educação brasileira.
2. Análise
Na Lei nº 5.692/71, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a arte foi incluída
no currículo escolar com o título de Educação Artística, considerada, porém, como “atividade
educativa” e não como disciplina. A conseqüência foi a perda da qualidade dos saberes
específicos das diversas formas de arte, dando lugar a uma aprendizagem reprodutiva.
Com a constituição do movimento arte-educação, multiplicaram-se os encontros, os
professores se organizaram em entidades, buscando nova orientação para o ensino da arte.
A Lei nº 9.394/96, das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, significou um
avanço para a área. Em primeiro lugar, pôs fim a discussões sobre o eventual caráter de não
obrigatoriedade. E arte passa a ser considerada obrigatória na Educação Básica: “O ensino da
arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da Educação Básica, de
forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. (art. 26, § 2º).
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Em segundo lugar, porque a denominação de “Educação Artística” é substituída por
“Ensino da Arte”.
Ficou, assim, pavimentado o caminho para se identificar a área por “Arte”, não mais
entendida como uma atividade, um mero “fazer por fazer”, mas como uma forma de
conhecimento.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, por sua vez, contemplam a área de arte,
dando-lhe mais abrangência e complexidade. Embora não apresentem caráter de
obrigatoriedade, os Parâmetros Curriculares Nacionais vêm servindo para a elaboração de
planos e projetos pedagógicos nas escolas das redes pública e privada em todos os níveis de
ensino.
A estrutura dos PCNs para o Ensino Fundamental denomina como “Área de Arte”
um dos objetivos gerais do Ensino Fundamental. E avançam os PCNs ao destacarem as quatro
linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.
A nova denominação preconizada tende a fortalecer a proposta que vê o ensino da
arte como uma área específica do saber humano, partindo do raciocínio de que a importância
da arte está na arte em si mesma e no que ela pode oferecer, e não porque serviria para atingir
outros fins.
A Conselheira Regina Alcântara de Assis, em seu Parecer CNE/CEB nº 4/98, sobre
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, sentencia, com clareza, que
“cabe à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação exercer a sua função
deliberativa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais, reservando-se aos entes federativos e
às próprias unidades escolares, de acordo com a Constituição Federal e a LDB, a tarefa que
lhes compete em termos de implementações curriculares”.
E, mais ainda, acrescenta o Parecer que “os diálogos expressos por múltiplas
linguagens verbais e não-verbais refletem identidades, capazes de interagir consigo próprias e
com as demais por meio da comunicação de suas percepções, impressões, dúvidas, opiniões e
capacidades de entender e interpretar a ciência, as tecnologias, as artes e os valores éticos,
políticos e estéticos”.
O Parecer tomou por base o art. 32 da LDB que, em quatro incisos apresenta o
objetivo do Ensino Fundamental, que é “a formação básica do cidadão, mediante:
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II – a compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia,
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.”.
Assim sendo, o Parecer CNE/CEB nº 4/98 e a Resolução dele decorrente não podem
reforçar a noção de polivalência na formação e na atuação dos professores de Arte.
Respeitada a autonomia de que gozam por mandamento legal, os estados e
municípios terão a liberdade de organizar seus currículos, sempre segundo o Parecer, na
articulação entre a base nacional comum, a parte diversificada e os conteúdos mínimos das
áreas de conhecimento. E poderão respeitar a formação específica dos professores.
Entendemos assim que a retificação da denominação “Educação Artística” por “Arte”
está na linha de compreensão do Parecer e da Resolução, define melhor a noção de área de
conhecimento, fica em consonância com a LDB e permite às redes públicas, no âmbito de sua
autonomia, receber, indistintamente, em concursos públicos licenciados em Educação
Artística, em Arte ou em quaisquer linguagens específicas, Artes Visuais e Plásticas, Artes
Cênicas ou Teatro, Música e Dança, que utilizarão os seus conhecimentos específicos, com a
finalidade de atingirem os objetivos preconizados pela legislação em vigor para o Ensino
2
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Fundamental e, de modo mais direto, o objetivo do ensino da arte, que é “promover o
desenvolvimento cultural dos alunos”.
II – VOTO DO RELATOR
Sou de parecer favorável que a alínea b, inciso IV do artigo 3º da Resolução
CNE/CEB nº 2/98, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental, seja alterada, substituindo-se “Educação Artística” por “Arte”, nos termos deste
Parecer.
Proponho, em conseqüência, a aprovação do anexo projeto de resolução.
Brasília(DF), 4 de outubro de 2005.
Conselheiro Neroaldo Pontes de Azevedo – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 4 de outubro de 2005
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
Neroaldo Pontes de Azevedo
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Projeto de Resolução
Altera a alínea b do inciso IV do artigo 3º da Resolução
CNE/CEB nº 2/98, que instituiu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental.
O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, tendo
em vista o disposto no art. 9º, §1º, alínea “c”, da Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961,
com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995 e tendo em vista o Parecer
CNE/CEB nº /2005 homologado pelo Senhor Ministro da Educação, em .../.../2005
Resolve:
Art. 1º A alínea b do inciso IV do artigo 3º da Resolução CNE/CEB nº 2/98, de 7 de abril
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
I...
a…
b Artes”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Cesar Callegari
Presidente da Câmara de Educação Básica
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PARECER HOMOLOGADO(*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 23/4/1998

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO/MANTENEDORA:
UF:
Ministério da Educação e do Desporto – GM/MEC
DF
ASSUNTO: Entendimento a respeito da vigência do Decreto Lei n.º 1.044/69, que
dispõe sobre o tratamento excepcional para os portadores de afecções.
RELATOR CONSELHEIRO:
Carlos Roberto Jamil Cury
PROCESSO Nº: 23001.000131/98-97
PARECER Nº:
CEB 6/98

CÂMARA OU COMISSÂO:
CEB

APROVADO EM:
07/04/98

I - HISTÓRICO
Dando cumprimento ao disposto no art. 90 da Lei 9.394/96 que fixa as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Conselho Nacional de Educação tem
promovido a discussão das questões suscitadas entre o regime anterior e o
instituído pela nova lei.
Tendo em vista os questionamentos sobre a matéria, formulados por ocasião
da 1ª Reunião Conjunta com os Conselhos Estaduais de Educação, em abril de
1997, a Câmara de Educação Básica deste Conselho já emitiu pronunciamentos
consubstanciados sobretudo através dos Pareceres 5 e 12/97 do Conselheiro
Ulysses Panisset.
Embora tratem de modo elucidativo boa parte das questões referentes à
regulamentação da nova LDB, a matéria tratada nos mencionados pareceres não
esgota a discussão sobre os dispositivos que nortearão a educação nacional.
Nesse sentido, em sessão de 07/07/97, a Câmara de Educação Básica
examinou o Decreto-Lei 1.044 de 21/10/69, que dispõe sobre o tratamento
excepcional para os alunos portadores de afecções, atribuindo àqueles estudantes a
compensação de ausência às aulas mediante exercícios domiciliares.
O referido decreto-lei apoia-se em três princípios: o do direito à educação; o
da impossibilidade de observância dos limites mínimos de freqüência à escola em
função de condições desfavoráveis de saúde; e, finalmente, a admissibilidade de
adoção de regime excepcional de atendimento ao educando.
Considerando que permanece válida a fundamentação que motivou a
edição do referido decreto-lei e não havendo na LDBEN nada que expressamente
especifique ou regule em sentido contrário o conteúdo do referido Decreto-Lei e
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não havendo incompatibilidade do mesmo com a Lei, a Câmara de Educação
Básica do CNE, após consulta ao setor jurídico competente, entendeu que não há
necessidade de edição de nova norma sobre o assunto. No presente caso, não
houve revogabilidade do Decreto-Lei nº 1.044/69 face ao art. 92 da LDBEN e de
acordo com a Lei de Introdução do Código Civil, Decreto-Lei nº 4.657 de 04/09/42.

II - VOTO
À luz das considerações anteriores, o relator vota no sentido de que o Decreto-Lei
nº 1.044/69 ainda vigora e não deixará de viger em face do art. 92 da LDBEN.
Brasília-DF, 07 de abril de 1998.
Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury - Relator
III - DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica acompanha o Voto do Relator.
Sala das Sessões, 07 de abril de 1998.
Conselheiros Ulysses de Oliveira Panisset - Presidente
Francisco Aparecido Cordão - Vice-Presidente
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PARECER CNE/CEB 31/2002 - HOMOLOGADO
Despacho do Ministro em 3/10/2002, publicado no Diário Oficial da União de 4/10/2002, Seção 1, p. 39.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Jorge de Souza Otoni
UF: RJ
ASSUNTO: Consulta tendo em vista o artigo 24, inciso VI e o artigo 47, § 3º da LDB
RELATOR: Kuno Paulo Rhoden
PROCESSO N.º: 23001000059/2002-63
PARECER N.º:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
CEB 31/2002
CEB
03.07.2002
I – RELATÓRIO
Aos 19 de fevereiro de 2002, deu entrada neste Conselho Nacional de Educação,
sob forma de consulta, expediente encaminhado pelo professor Jorge de Souza Otoni que,
como referência pessoal diz, tão somente, que é professor de uma instituição de ensino
médio, no Estado do Rio de Janeiro
A consulta prende-se à atualidade e validade da legislação de exceção para os
casos de invalidez física ou de impedimento temporário ou permanente, situações que
impedem os alunos de freqüentar as aulas, sendo-lhes permitido receber orientação e efetuar
exercícios escolares em suas residências, enquanto persistir o impedimento.
O Professor Jorge de Souza Otoni cita diversos decretos, como o Decreto
1.044/69, a Lei 6.202/75 e outras normas federais, confrontando-os com as disposições da
atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dando ênfase ao disposto no artigo 24,
inciso VI e ao artigo 47 e seu § 3º, nos quais se define:
“Art. 24, VI – o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o
disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida
a freqüência mínima de setenta e cinco por cento o total de horas letivas para
aprovação.”
“Art. 47, § 3º - é obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos
programas de educação a distância”.
Às questões formuladas, o consulente Professor Jorge de Souza Otoni
acrescenta:
“Face ao exposto, gostaria de uma orientação do CNE, tendo em vista que as
citadas leis, decretos e decretos-leis proporcionam uma certa confusão, posso conceder os
benefícios mas ao mesmo tempo reprovar, pois estou dentro da lei”.
• Mérito

Na hermenêutica de questões, se não frontalmente duvidosas ou equivocadas,
pelo menos de difícil interpretação, impõe–se, acima de tudo, o conhecimento da
oportunidade e da natureza do conteúdo das leis ou normas que direcionam o cumprimento de
seus preceitos ou de suas permissões ou proibições.
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Em relação aos questionamentos que se encontram no expediente, é importante
que se tenha muita cautela, especialmente quando se trata de legislações anteriores e se ainda
podem ser aplicadas ou não.
A natureza da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional–LDB,
caracteriza-se por sua universalidade e atualidade. Sua aplicação paira com força superior e
soberana sobre todo o contexto educacional brasileiro.
Finalmente, na seqüência destas reflexões, situa-se a questão levantada pelo
professor Jorge de Souza Otoni, levando-a ao contexto e entendimento do artigo 90 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional:
“Art. 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se
institui nesta Lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou,
mediante delegação deste, pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino
preservada a autonomia das universidades.”
Assim, com a competência cometida ao Conselho Nacional de Educação,
explícita no artigo 90 retrocitado, passamos a definir a exegese a ser adotada na solução das
dúvidas apresentadas pelo Professor Jorge de Souza Otoni, do Rio de Janeiro:
1º - Não há na Lei 9.394/96 nenhum preceito que proíba formalmente a prática
vigente por força do Decreto 1.044/69, ou o permitido pela Lei 6.202/75.
As disposições finais da Lei 9.394/96, que determinam explicitamente o que está
revogado, não contêm rejeição expressa à prática do atendimento a casos especiais, originados
de impedimentos temporários ou até permanentes, nos quais o ensino pode ser ministrado nas
próprias residências destes alunos.
A argumentação de que a LDB não afirma expressamente a concessão,
contrapõe-se ao mesmo argumento de que não proíbe explicitamente tal permissão.
Ao contrário, percorrendo a Lei em diversos momentos (artigos), acena-se com a
permissão, então prevista no Decreto 1.044/69, do atendimento especializado ou em
momentos ou situações adequadas e próprias de alunos, atribuindo a competência deste
atendimento às escolas e aos sistemas de ensino, quer por suas normas gerais e, em particular,
no âmbito das escolas, aos seus projetos político-pedagógicos, entendido, aqui, o termo
político como norma regimental.
“In fine”, podemos concluir que a Lei 9.394/96 não proíbe explicitamente o
atendimento especializado nos casos acima formalizados de impedimento temporário e
permanente. Nesta última condição, a Lei 9.394/96 é clara e precisa quando define, em
capítulo próprio (Cap. V), tal forma de atendimento. Mais claro do que o constante no § 2º do
artigo 58 da LDB, não há necessidade de ser aduzido para o caso deste processo:
“Art. 58, § 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou
serviços especializados, sempre que, em função da condições específicas dos
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.”
Na seqüência das definições constantes dos artigos 59 a 60 da Lei 9.394/96, fica
ainda mais clara a permissão e a inequívoca obrigação para os sistemas de ensino, bem como
para os estabelecimentos de ensino, proporcionar atendimento especializado a todos aqueles
alunos que dele necessitarem.
Neste quadro estão incluídos todos aqueles alunos então caracterizados no
Decreto e Lei 1.044/69, 6.202/75 e outros.
Devem, portanto, ser atendidos em condições especiais, inclusive na forma
domiciliar.
2º- Sob que normas e preceitos as instituições de ensino cumprirão este dever ou
obrigação?
O artigo 59 da LDB, por seu inteiro teor, oferece todas as formas e possibilidades
que podem ser adotadas:
a) Normas do respectivo sistema de ensino.
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Portanto, as escolas deverão orientar-se na conformidade do que estiver legislado
sobre esta matéria.
b) No âmbito das escolas, será o Projeto Político-Pedagógico que há de reger
esta matéria, cabendo a responsabilidade à respectiva administração escolar.
É, portanto, cumpridas as normas complementares dos Sistemas de Ensino,
competência das escolas.
II – VOTO DO RELATOR
Em decorrência, e por força, de todo o exposto neste parecer, opinamos que o
atendimento a casos especiais, em que alunos se encontram, temporária ou permanentemente
impedidos de comparecerem regularmente aos estabelecimentos de ensino, nos quais se
encontram efetivamente matriculados, possa e até deva ser feito, aplicadas as normas
constantes do Capítulo V da LDB, “Da Educação Especial”, dos artigos 58 a 60 da mesma
Lei, Parecer CNE/CEB 17/2001 e Resolução CNE/CEB 02/2001.
Como princípios básicos e necessários para que os alunos possam usufruir
dessas condições previstas na Lei 9.394/96, impõem-se como mínimos:
a) que estejam regularmente matriculados em algum estabelecimento de ensino;
b) que sejam atendidas as normas específicas do respectivo sistema de ensino a
respeito desta matéria; e
c) que os estabelecimentos de ensino disponham, em seus projetos políticopedagógicos, das condições e viabilidade necessárias para o efetivo
atendimento a esses casos que requerem atenção especial.
Brasília(DF), 03 de julho de 2002.
Conselheiro Kuno Paulo Rhoden – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 03 de julho de 2002.
Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury – Presidente
Conselheiro Nelio Marco Vincenzo Bizzo – Vice-Presidente

070
3

071

PARECER HOMOLOGADO(*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 12/09/2005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul – UF: RS
COREN/RS
ASSUNTO: Consulta sobre inscrição profissional dos egressos de cursos de Auxiliar e de
Técnico de Enfermagem.
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão
PROCESSO Nº: 23001.000144/2005-74
PARECER CNE/CEB Nº
COLEGIADO:
APROVADO EM:
14/2005
CEB
3/8/2005
I – RELATÓRIO
O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul – COREN/RS, em 6 de
abril do corrente, protocolou neste colegiado consulta sobre inscrição profissional de egressos
de cursos de Auxiliar e de Técnico de Enfermagem realizados em vários municípios do
Estado do Rio Grande do Sul pelo Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, vinculado à
Universidade Federal de Santa Maria, “sem a observância do regramento” fixado na Portaria
SEMTEC/MEC nº 228/2002 e no Parecer SEMTEC/MEC nº 29/2002.
A Portaria SEMTEC/MEC nº 228/2002 reconhece o curso de Qualificação
Profissional de Auxiliar de Enfermagem como parte integrante do itinerário formativo do
Curso de Técnico de Enfermagem, no âmbito do PROFAE, ministrado pelo Colégio Técnico
Industrial de Santa Maria, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, considerando
extensivo o “ato a todos os convênios constantes do processo e a serem celebrados” (Artigo
2º).
O Parecer MEC/SEMTEC nº 29/2002, que embasou a Portaria SEMTEC/MEC nº
228/2002, de reconhecimento do curso de Técnico de Enfermagem, em seu item 8, que trata
da “descrição das instalações” dispõe que “o curso funciona nas dependências do próprio
Colégio” e que “os laboratórios são os mesmos existentes no Hospital Universitário e na
Unidade Básica de Saúde de referência – Unidade de Saúde Kennedy, Santa Maria”.
Argumenta o COREN/RS, entretanto, que os cursos em questão foram ministrados
em vários municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Em vista do fato, o COREN/RS
requereu informações quanto aos “convênios firmados entre a universidade e as instituições
de outros municípios onde foram ministrados os cursos, conforme determina a parte final do
Artigo 2º da Portaria 228”. A Universidade Federal de Santa Maria, ao invés de informar
sobre os referidos convênios, tão somente informou sobre os “convênios de estágio
supervisionado”. O COREN/RS argumenta, entretanto, que os convênios aos quais se refere a
Portaria SEMTEC/MEC nº 228/2002 “são para a realização de aulas teóricas e para a prática
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profissional, e não para o estágio profissional, situações distintas, conforme o Parecer
CNE/CEB nº 35/2003”.
Em apoio ao seu entendimento, o COREN/RS transcreve “os fundamentos de
recente decisão de mérito proferida nos autos do mandado de segurança nº 2004.71.0187298”, lavrado nos seguintes termos: “no caso em tela, não há qualquer prova da existência de
convênio com o estabelecimento no qual foi realizado o curso, ou seja, com o Instituto de
Educação “Osvaldo Aranha”, situado no município de Alegrete. Via de conseqüência, não há
como se estender o reconhecimento do curso à instituição que a impetrante freqüentou”,
concluindo que, “sendo irregular o curso que o agravado freqüentou, não pode o mesmo obter
inscrição no COREN/RS, na qualidade de Auxiliar de Enfermagem”.
A seguir, o COREN/RS transcreve, ainda, trecho de despacho exarado pelo
magistrado da “1ª Vara Federal Cível de Porto Alegre, nos autos da Ação Ordinária nº
2004.71.00.025326-0, que nega pedido de antecipação de tutela formulado pela Universidade
Federal de Santa Maria para que o COREN/RS procedesse à inscrição e registro de
profissionais que realizaram cursos fora da sede da universidade, relativamente ao projeto
denominado PROFAE”, nos seguintes termos: “não se pode concluir de plano que os cursos
técnicos na área da Enfermagem, promovidos pela Universidade Federal de Santa Maria, por
intermédio de seu Colégio Técnico Industrial, possuam a validade necessária para o
desempenho da respectiva atividade profissional. A controvérsia reside na questão relativa à
existência ou não de autorização dada pelo Ministério da Educação para que a UFSM
realizasse cursos técnicos na área de Enfermagem, com aulas ministradas fora de sua sede, os
quais se encontram em investigação, inclusive com representação levada ao Ministério
Publico Federal pelo Conselho Regional de Enfermagem, conforme noticiado em outras ações
que tramitam neste Juízo, com idêntico pedido, a fim de aferir-se a validade ou não dos
mesmos”.
A referida ação em curso no Ministério Público Federal, objeto do Processo nº
2005.71.00.000875-0, na qual ex-alunos impetravam o direito de “obtenção de suas carteiras
profissionais em sede de mandado de segurança” foi considerado extinto “sem julgamento de
mérito por ausência de direito líquido e certo” pela Procuradoria da República no Rio Grande
do Sul, considerando, sobretudo, que “não consta dos autos o convênio firmado entre a
universidade e os estabelecimentos onde os impetrantes realizaram o curso de formação
profissional, nos termos do que vem determinado pela Portaria nº 228/2002”.
O COREN/RS argumenta que “não se trata de problema tão somente formal, da
existência ou não de convênio, mas é que a falta deste documento acarreta o desconhecimento
das condições em foi ministrado o curso, podendo ocasionar uma deficiente formação
profissional e trazer, ao final, prejuízos à saúde e à vida das pessoas que vierem a ser
atendidas”.
O COREN/RS assegura que, no caso em tela, sua “competência é apenas a de
averiguar se os critérios legais foram observados, para assim, conceder o competente registro
profissional”. Em conseqüência, ressalta que o “COREN/RS não está se arvorando na análise
pedagógica dos cursos ministrados, muito pelo contrário, apenas atendo-se ao aspecto legal e
à observância dos requisitos específicos”.
Em síntese, o problema que motivou o COREN/RS a solicitar a manifestação deste
Conselho Nacional de Educação “gira em torno da ausência dos convênios” do Colégio
Técnico Industrial de Santa Maria, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, no Rio
Grande do Sul, para ministrar cursos de Auxiliar de Enfermagem em outros municípios do
2
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Rio Grande do Sul, no âmbito do Projeto PROFAE/MS, como parte do Itinerário Formativo
do Técnico de Enfermagem. O COREN/RS, com apoio em decisões judiciais, entende que a
falta dos convênios previstos no Artigo 2º da Portaria SEMTEC/MEC nº 228/2002 para o
Colégio Técnico Industrial de Santa Maria ministrar cursos fora da sede torna os referidos
cursos de Auxiliar e de Técnico de Enfermagem sem a validade necessária para o competente
registro profissional, uma vez que “a falta deste documento acarreta o desconhecimento das
condições em que foi ministrado o curso, podendo ocasionar uma deficiente formação
profissional”. Esta é a razão principal da negativa das competentes inscrições profissionais
dos egressos desses cursos de Auxiliar e de Técnico de Enfermagem no COREN/RS, nas
categorias profissionais de Auxiliar e de Técnico de Enfermagem.
De fato, o COREN/RS não está questionando pedagogicamente os cursos
ministrados, até mesmo porque não tem competência para tal. Está apenas exigindo a
observância de um requisito específico que está presente na Portaria SEMTEC/MEC nº
228/2002, de reconhecimento dos cursos de Auxiliar e de Técnico de Enfermagem do Colégio
Técnico Industrial de Santa Maria, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria para o
caso de oferta dos referidos cursos fora da sede, como é o caso relatado no presente processo.
Considerando tratar-se de um programa nacional com detalhado plano de estudos
previamente apreciado e que contou com supervisão e avaliação institucional coordenadas
pelo Ministério da Saúde; considerando, ainda, a competência da Universidade Federal de
Santa Maria, não vemos porque o seu Colégio Técnico Industrial não possa apresentar os
instrumentos previstos pelo Artigo 2º da Portaria SEMTEC/MEC nº 228/2002 e assim
demonstrar ao COREN/RS que seus cursos de Auxiliar e de Técnico de Enfermagem,
ministrados fora da sede, no âmbito do PROFAE/MS, são regulares e que, portanto, são
válidos os atos escolares praticados pelos seus alunos, fazendo jus às competentes inscrições
no COREN/RS, nas categorias profissionais de Auxiliar e de Técnico de Enfermagem.
Consideramos, ainda, que a qualquer tempo os atos previstos na Portaria SEMTEC/MEC nº
228/2002 podem ser apresentados e que, até mesmo, poderão ser considerados os resultados
da avaliação das atividades escolares praticadas pelos alunos, realizada pelo órgão próprio de
supervisão do projeto PROFAE/MS no Estado do Rio Grande do Sul, atestando a sua validade
e garantindo, assim, as requeridas inscrições no COREN/RS, nas categorias profissionais de
Auxiliar e de Técnico de Enfermagem.
II – VOTO DO RELATOR
Responda-se nos termos deste Parecer ao Conselho Regional de Enfermagem do
Estado do Rio Grande do Sul – COREN/RS, com cópia para o Colégio Técnico Industrial de
Santa Maria, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria/RS, à Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica – SETEC, do Ministério da Educação, e ao órgão de coordenação
do Projeto PROFAE, no Ministério da Saúde.
Brasília(DF), 3 de agosto de 2005.

Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
3
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Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2005.

Conselheiro Cesar Callegari – Presidente

Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente

4
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LEI N° 9.294, de 15 de julho de 1996
Dispõe sobre as Restrições ao Uso e à Propaganda de Produtos Fumígeros, Bebidas
Alcoólicas, Medicamentos, Terapias e Defensivos Agrícolas, nos Termos do § 4° do Art.
220 da Constituição Federal. * Regulamentada pelo Decreto n° 2.018, de 01/10/1996
Art. 1o - O uso e a propaganda de produtos fumígeros, derivados ou não do tabaco, de
bebidas alcoólicas, de medicamentos e terapias e de defensivos agrícolas estão sujeitos
às restrições e condições estabelecidas por esta Lei, nos termos do § 4 o do Art. 220 da
Constituição Federal.
Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta Lei, as bebidas
potáveis com teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac.
Art. 2o - É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer
outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo, privado ou
público, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com
arejamento conveniente.
§ 1o - Incluem-se nas disposições deste artigo as repartições públicas, os hospitais e
postos de saúde, as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de trabalho coletivo e as
salas de teatro e cinema.
§ 2o - É vedado o uso do produtos mencionados no "caput" nas aeronaves e veículos de
transporte coletivo, salvo quando transcorrida uma hora de viagem e houver nos referidos
meios de transporte parte especialmente reservada aos fumantes.
Art. 3o - A propaganda comercial dos produtos referidos no artigo anterior somente será
permitida nas emissoras de rádio e televisão no horário compreendido entre as vinte e
uma e as seis horas.
§ 1o - A propaganda comercial dos produtos referidos neste artigo deverá ajustar-se aos
seguintes princípios:
I - não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável, nem a indução ao bem-estar ou
saúde, ou fazer associação a celebrações cívicas ou religiosas;
II - não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo aos produtos propriedades calmantes
ou estimulantes, que reduzam a fadiga, ou a tensão, ou qualquer efeito similar;
III - não associar idéias ou imagens de maior êxito na sexualidade das pessoas,
insinuando o aumento de virilidade ou feminilidade de pessoas fumantes;
IV - não associar o uso do produto à prática de esportes olímpicos, nem sugerir ou induzir
seu consumo em locais ou situações perigosas ou ilegais;
V - não empregar imperativos que induzam diretamente ao consumo;
VI - não incluir, na radiodifusão de sons ou de sons e imagens, a participação de crianças
ou adolescentes, nem a eles dirigir-se.
§ 2o - A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em função de suas
características, advertência escrita e/ou falada sobre os malefícios do fumo, através das
seguintes frases, usadas seqüencialmente, de forma simultânea ou rotativa, nesta última
hipótese devendo variar no máximo a cada cinco meses, todas precedidas da afirmação
"O Ministério da Saúde Adverte":
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I - fumar pode causar doenças do coração e derrame cerebral;
II - fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica e enfisema pulmonar;
III - fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê;
IV - quem fuma adoece mais de úlcera do estômago;
V - evite fumar na presença de crianças;
VI - fumar provoca diversos males à sua saúde.
§ 3o - As embalagens, exceto se destinadas à exportação, os pôsteres, painéis ou
cartazes, jornais e revistas que façam difusão ou propaganda dos produtos referidos no
Art. 2o conterão a advertência mencionada no parágrafo anterior.
§ 4o - Nas embalagens, as cláusulas de advertência a que se refere o § 2 o deste artigo
serão seqüencialmente usadas, de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese
devendo variar no máximo a cada cinco meses, inseridas, de forma legível e
ostensivamente destacada, em uma das laterais dos maços, carteiras ou pacotes que
sejam habitualmente comercializados diretamente ao consumidor.
§ 5o - Nos pôsteres, painéis, cartazes, jornais e revistas, as cláusulas de advertência a
que se refere o § 2o deste artigo serão seqüencialmente usadas, de forma simultânea ou
rotativa, nesta última hipótese variando no máximo a cada cinco meses, devendo ser
escritas de forma legível e ostensiva.
Art. 4o - Somente será permitida a propaganda comercial de bebidas alcoólicas nas
emissoras de rádio e televisão entre as vinte e uma e as seis horas.
§ 1o - A propaganda de que trata este artigo não poderá associar o produto ao esporte
olímpico ou de competição, ao desempenho saudável de qualquer atividade, à condução
de veículos e a imagens ou idéias de maior êxito ou sexualidade das pessoas.
§ 2o - Os rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas conterão advertência nos
seguintes termos: "Evite o Consumo Excessivo de Álcool".
Art. 5o - As chamadas e caracterizações de patrocínio dos produtos indicados nos artigos
2o e 4o, para eventos alheios à programação normal ou rotineira das emissoras de rádio e
televisão, poderão ser feitas em qualquer horário, desde que identificadas apenas com a
marca ou "slogan" do produto, sem recomendação do seu consumo.
§ 1o - As restrições deste artigo aplicam-se à propaganda estática existente em estádios,
veículos de competição e locais similares.
§ 2o - Nas condições do "caput", as chamadas e caracterizações de patrocínio dos
produtos estarão liberados da exigência do § 2 o do Art.3 desta Lei.
Art. 6o - É vedada a utilização de trajes esportivos, relativamente a esportes olímpicos,
para veicular a propaganda dos produtos de que trata esta Lei.
Art. 7o - A propaganda de medicamentos e terapias de qualquer tipo ou espécie poderá
ser feita em publicações especializadas dirigidas direta e especificamente a profissionais
e instituições de saúde.
§ 1o - Os medicamentos anódinos e de venda livre, assim classificados pelo órgão
competente do Ministério da Saúde, poderão ser anunciados nos órgãos de comunicação
social com as advertências quanto ao seu abuso, conforme indicado pela autoridade
classificatória.
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§ 2o - A propaganda dos medicamentos referidos neste artigo não poderá conter
afirmações que não sejam passíveis de comprovação científica, nem poderá utilizar
depoimentos de profissionais que não sejam legalmente qualificados para fazê-lo.
§ 3o - Os produtos fitoterápicos da flora medicinal brasileira que se enquadram no
disposto no § 1o deste artigo deverão apresentar comprovação científica dos seus efeitos
terapêuticos no prazo de cinco anos da publicação desta Lei, sem o que sua propaganda
será automaticamente vedada.
§ 4o - Toda a propaganda de medicamentos conterá obrigatoriamente advertência
indicando que, a persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Art. 8o - A propaganda de defensivos agrícolas que contenham produtos de efeito tóxico,
mediato ou imediato, para o ser humano, deverá restringir-se a programas e publicações
dirigidas aos agricultores e pecuaristas, contendo completa explicação sobre a sua
aplicação, precauções no emprego, consumo ou utilização, segundo o que dispuser o
órgão competente do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, sem prejuízo das
normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde ou outro órgão do Sistema Único de
Saúde.
Art. 9o - Aplicam-se aos infratores desta Lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas
na legislação em vigor, especialmente no Código de Defesa do Consumidor, as seguintes
sanções:
I - advertência;
II - suspensão, no veículo de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do
produto, por prazo de até trinta dias;
III - obrigatoriedade de veiculação de retificação ou esclarecimento para compensar
propaganda distorcida ou de má-fé;
IV - apreensão do produto;
V - multa de R$ 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais) a R$ 7.250,00 (sete mil
duzentos e cinqüenta reais), cobrada em dobro, em triplo e assim sucessivamente, na
reincidência.
§ 1o - As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas gradativamente, e, na
reincidência, cumulativamente, de acordo com as especificidades do infrator.
§ 2o - Em qualquer caso, a peça publicitária fica definitivamente vetada.
§ 3o - Consideram-se infratores, para efeitos deste artigo, os responsáveis pelo produto,
pela peça publicitária e pelo veículo de comunicação utilizado.
Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de sessenta dias de
sua publicação.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 10.167, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000.

Mensagem de Veto nº2.088

Altera dispositivos da Lei 9.294, de 15 de julho
de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e
à propaganda de produtos fumígenos, bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o A Lei 9.294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 2o .......................................................................................
.......................................................................................
§ 2o É vedado o uso dos produtos mencionados no caput nas aeronaves e demais
veículos de transporte coletivo."(NR)
"Art. 3o A propaganda comercial dos produtos referidos no artigo anterior só poderá ser
efetuada através de pôsteres, painéis e cartazes, na parte interna dos locais de venda.
(NR)
§ 1o .......................................................................................
.......................................................................................
IV – não associar o uso do produto à prática de atividades esportivas, olímpicas ou não,
nem sugerir ou induzir seu consumo em locais ou situações perigosas, abusivas ou
ilegais;(NR)
.......................................................................................
VI – não incluir a participação de crianças ou adolescentes.(NR)
.......................................................................................
§ 3o A embalagem, exceto se destinada à exportação, e o material de propaganda
referido neste artigo conterão a advertência mencionada no parágrafo anterior.(NR)
.......................................................................................
§ 5o A advertência a que se refere o § 2o deste artigo, escrita de forma legível e
ostensiva, será seqüencialmente usada de modo simultâneo ou rotativo, nesta última
hipótese variando, no máximo, a cada cinco meses."(NR)
"Art. 3o-A Quanto aos produtos referidos no art. 2o desta Lei, são proibidos:
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I – a venda por via postal;
II – a distribuição de qualquer tipo de amostra ou brinde;
III – a propaganda por meio eletrônico, inclusive internet;
IV – a realização de visita promocional ou distribuição gratuita em estabelecimento de
ensino ou local público;
V – o patrocínio de atividade cultural ou esportiva;
VI – a propaganda fixa ou móvel em estádio, pista, palco ou local similar;
VII – a propaganda indireta contratada, também denominada merchandising, nos
programas produzidos no País após a publicação desta Lei, em qualquer horário;
VIII – a comercialização em estabelecimentos de ensino e de saúde.
Parágrafo único. O disposto nos incisos V e VI deste artigo entrará em vigor em 1o de
janeiro de 2003, no caso de eventos esportivos internacionais e culturais, desde que o
patrocinador seja identificado apenas com a marca do produto ou fabricante, sem
recomendação de consumo."
"Art. 3o-B Somente será permitida a comercialização de produtos fumígenos que
ostentem em sua embalagem a identificação junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, na forma do regulamento."
"Art. 9o Aplicam-se ao infrator desta Lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas
na legislação em vigor, especialmente no Código de Defesa do Consumidor e na
Legislação de Telecomunicações, as seguintes sanções:(NR)
.......................................................................................
V – multa, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), aplicada
conforme a capacidade econômica do infrator;(NR)
VI – suspensão da programação da emissora de rádio e televisão, pelo tempo de dez
minutos, por cada minuto ou fração de duração da propaganda transmitida em
desacordo com esta Lei, observando-se o mesmo horário.
.......................................................................................
§ 3o Considera-se infrator, para os efeitos desta Lei, toda e qualquer pessoa natural ou
jurídica que, de forma direta ou indireta, seja responsável pela divulgação da peça
publicitária ou pelo respectivo veículo de comunicação.(NR)
§ 4o Compete à autoridade sanitária municipal aplicar as sanções previstas neste artigo,
na forma do art. 12 da Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977, ressalvada a competência
exclusiva ou concorrente:
I – do órgão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde, inclusive quanto às sanções
aplicáveis às agências de publicidade, responsáveis por propaganda de âmbito nacional;
II – do órgão de regulamentação da aviação civil do Ministério da Defesa, em relação a
infrações verificadas no interior de aeronaves;
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III – do órgão do Ministério das Comunicações responsável pela fiscalização das
emissoras de rádio e televisão;
IV – do órgão de regulamentação de transportes do Ministério dos Transportes, em
relação a infrações ocorridas no interior de transportes rodoviários, ferroviários e
aquaviários de passageiros.
§ 5o (VETADO)"
Art. 2o (VETADO)
Art. 3o (VETADO)
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2000; 179o da Independência e 112o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
José Serra
Banjamin Benzaquen Sicsú
Martus Tavares
Pimenta da Veiga
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.12.2000
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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 10.702, DE 14 DE JULHO DE 2003.
Conversão da MPv nº 118, de 2003
Altera a Lei 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4o do art. 220
da Constituição Federal.
O VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço
saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinteLei:
Art. 1o A Lei .9.294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3oA ............................................................................
............................................................................
VIII – a comercialização em estabelecimento de ensino, em estabelecimento de saúde e em órgãos ou
entidades da Administração Pública;
IX – a venda a menores de dezoito anos.
§ 1o Até 30 de setembro de 2005, o disposto nos incisos V e VI não se aplica no caso de eventos
esportivos internacionais que não tenham sede fixa em um único país e sejam organizados ou realizados por
instituições estrangeiras.
§ 2o É facultado ao Ministério da Saúde afixar, nos locais dos eventos esportivos a que se refere o § 1o,
propaganda fixa com mensagem de advertência escrita que observará os conteúdos a que se refere o § 2o do
art. 3oC, cabendo aos responsáveis pela sua organização assegurar os locais para a referida afixação."(NR)
"Art. 3oC A aplicação do disposto no § 1o do art. 3oA, bem como a transmissão ou retransmissão, por
televisão, em território brasileiro, de eventos culturais ou esportivos com imagens geradas no estrangeiro
patrocinados por empresas ligadas a produtos fumígeros, exige a veiculação gratuita pelas emissoras de
televisão, durante a transmissão do evento, de mensagem de advertência sobre os malefícios do fumo.
§ 1o Na abertura e no encerramento da transmissão do evento, será veiculada mensagem de advertência,
cujo conteúdo será definido pelo Ministério da Saúde, com duração não inferior a trinta segundos em cada
inserção.
§ 2o A cada intervalo de quinze minutos será veiculada, sobreposta à respectiva transmissão, mensagem
de advertência escrita e falada sobre os malefícios do fumo com duração não inferior a quinze segundos em
cada inserção, por intermédio das seguintes frases e de outras a serem definidas na regulamentação, usadas
seqüencialmente, todas precedidas da afirmação "O Ministério da Saúde adverte":
I – "fumar causa mau hálito, perda de dentes e câncer de boca";
II – "fumar causa câncer de pulmão";
III – "fumar causa infarto do coração";
IV – "fumar na gravidez prejudica o bebê";
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V – "em gestantes, o cigarro provoca partos prematuros, o nascimento de crianças com peso abaixo do
normal e facilidade de contrair asma";
VI – "crianças começam a fumar ao verem os adultos fumando";
VII – "a nicotina é droga e causa dependência"; e
VIII – "fumar causa impotência sexual".
§ 3o Considera-se, para os efeitos desse artigo, integrantes do evento os treinos livres ou oficiais, os
ensaios, as reapresentações e os compactos." (NR)
"Art. 9o ............................................................................
............................................................................
VII – no caso de violação do disposto no inciso IX do artigo 3oA, as sanções previstas na Lei 6.437, de
20 de agosto de 1977, sem prejuízo do disposto no art. 243 da Lei . 8.069, de 13 de julho de 1990.
............................................................................
§ 5o O Poder Executivo definirá as competências dos órgãos e entidades da administração federal
encarregados em aplicar as sanções deste artigo." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Humberto Sérgio Costa Lima
Agnelo Santos Queiroz Filho
Márcio Favilla Lucca de Paula
José Dirceu de Oliveira e Silva
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.7.2003
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DECRETO Nº 5416 - 21/09/2005
Publicado no Diário Oficial Nº 7065 de 21/09/2005

.
Súmula: Os espaços públicos estaduais localizados nas rodovias, escolas,
Faculdades, Universidades, Postos de Saúde e Hospitais Público, todos
subordinados ao Poder Executivo Estadual, não poderão estimular o uso de bebidas
alcoólicas...
.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 87, incisos V e VI, da Constituição Estadual,
considerando a banalização da propaganda de bebidas alcóolicas;
considerando que essa manifestação de divulgação pode induzir crianças e
adolescentes a entenderem que o uso do álcool é permissível e aceito sem
problemas pela sociedade;
considerando que é imprescindível que todos precisam ser alertados das graves
conseqüências sociais e físicas que o uso abusivo do álcool produz;
considerando que o álcool é a porta de entrada para a utilização de outras
perigosas drogas ilícitas;
considerando que a Constituição Federal (art. 227) e Estadual (arts. 165, 173,
216), o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4°) e o Código de Defesa do
Consumidor (art. 37, § 2°) determinam a garantia da proteção integral das
crianças e adolescentes pelo Poder Público com prioridade absoluta;
considerando que a opção de estimular e proporcionar condições adequadas ao
exercício da plena cidadania está assegurada pelo Poder Executivo do Paraná;
considerando que cerca de 70% dos acidentes de trânsito são provocados pelo uso
abusivo do álcool;
considerando que em média 10% da morbidade e/ou mortalidade ocorrida neste
Estado está direta ou indiretamente ligada ao consumo do álcool;
considerando que o acesso de crianças ao uso do álcool tem se dado por volta dos
10 (dez) anos, que cerca de 11,07% das crianças de 12 (doze) a 18 (dezoito) anos
ficam dependentes;

DECRETA:

Art. 1°. Os espaços públicos estaduais localizados nas rodovias, escolas,
Faculdades, Universidades, Postos de Saúde e Hospitais Públicos, todos
subordinados ao Poder Executivo Estadual, não poderão exibir cartazes, placas de
publicidade, ou qualquer tipo de divulgação que vise estimular o uso de bebidas
alcoólicas.
Art. 2°. Esta atuação tem como objetivo primordial evitar a indução ao consumo de
álcool, especialmente por crianças e adolescentes, estendendo-se aos condutores
de veículos e todos os cidadãos que em decorrência dessa utilização possam por
em risco a saúde ou a vida de outrem.
Art. 3°. Caberá à Secretaria de Estado dos Transportes, através do Departamento
de Estradas e Rodagens e à Secretaria de Estado da Segurança Pública, através da
Polícia Rodoviária Estadual, a fiscalização e retirada das peças de divulgação que
estiverem sendo expostas nos locais públicos estaduais, objeto deste Decreto.
Art. 4°. Caberá à Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, através da
Coordenação Antidrogas, e à Secretaria de Estado da Saúde o apoio técnico e
especializado no que diz respeito à prevenção do uso abusivo do álcool.
Art. 5°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
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disposições legais em contrário.
Curitiba, em 21 de setembro de 2005, 184° da Independência e 117° da República.

ROBERTO REQUIÃO,
Governador do Estado
ALDO JOSÉ PARZIANELLO,
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania
WALDYR PUGLIESI,
Secretário de Estado dos Transportes
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI,
Secretário de Estado da Segurança Pública
CLÁUDIO MURILO XAVIER,
Secretário de Estado da Saúde
CAÍTO QUINTANA,
Chefe da Casa Civil
..
.
--------Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
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PARECER HOMOLOGADO(*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 06/09/2005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte
UF: MG
ASSUNTO: Consulta sobre a carga horária da Educação Básica e a política de educação
inclusiva do município de Belo Horizonte, MG
RELATOR: Murílio de Avelar Hingel
PROCESSO N.º: 23001.000024/2005-77
PARECER CNE/CEB Nº:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
10/2005
CEB
6/7/2005
I – RELATÓRIO
O presente processo vem a este colegiado mediante consulta formulada pela presidente
do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, MG, em 20 de dezembro de 2004,
acompanhada de exposição de motivos sob o titulo Os Tempos e Espaços Escolares na
Escola Organizada por Ciclos.
A consulta historia o desenvolvimento das atividades escolares no município de Belo
Horizonte, com projeto específico conhecido como Escola Plural, no tocante ao número de
horas aula, a saber:
“Durante quatro dias da semana são cumpridas quatro horas e trinta minutos diários,
totalizando dezoito horas;
Durante um dia da semana, duas horas e trinta minutos. Este dia é o determinado por
cada escola de acordo com sua realidade, após discussão com profissionais da
Educação, lideranças comunitárias, pais e estudantes, realizada em Assembléia
Escolar”.
Explicita, ainda, que as duas horas diminuídas do exercício escolar, em um dia por
semana, são reservadas para reuniões e encontros pedagógicos com os profissionais da
Educação.
Posteriormente, aos 5 de abril de 2005, a Presidente do CME/BH encaminhou, ao
Conselho Nacional de Educação, exposição complementar tratando da Normatização de
Reuniões Pedagógicas Coletivas por Turnos de Trabalho, da qual extraímos os seguintes
itens:
“ – Existe uma demanda do CME/BH para normatizar sobre o assunto;
-...
-... pesquisa realizada..., em dezembro de 2004 e janeiro de 2005, junto a 2784 pais
e mães de estudantes das escolas da Rede Municipal de Educação de BH aponta
para a demanda do trabalho nas escolas com artes, línguas (espanhol como segunda
preferência), esportes e informática, nesta ordem, com os estudantes quando os
professores estiverem em reuniões pedagógicas coletivas;
-...
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que como órgão normativo do Sistema garantiremos o resguardo do dispositivo
legal que trata na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDBEN – em
seus Artigos 34 e 67, respectivamente, da jornada escolar no ensino fundamental
e da garantia de período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído
na carga de trabalho dos profissionais da Educação,
...prevendo que enquanto os profissionais da educação estiverem em horário
coletivo, os estudantes permanecerão assistidos por agentes educacionais a serem
previstos nos Projetos Político-Pedagógicos – PPP - das escolas.

Por outro lado, em 10 de abril de 2005, a Secretária Municipal de Educação de Belo
Horizonte encaminhou a este relator, após reunião realizada com os técnicos da Secretaria
Municipal de Educação na capital do Estado de Minas Gerais, extenso documento e anexos
historiando e esclarecendo sobre o longo caminho percorrido pela Escola Plural desde sua
implantação, que remonta a 1989/1990, em que esclarece que após a entrada em vigor da Lei
nº 9.394/96 – LDBEN, a partir de 1998 foi estabelecida a ampliação do tempo escolar, seja
pelo aumento do número de dias letivos anuais, que passou de 180 para 200 dias, seja pela
fixação de uma jornada mínima de 4 horas diárias de efetivo trabalho escolar, exigindo um
mínimo de 800 horas anuais.
Contudo, prossegue a exposição da Secretária Municipal de Educação, reconhece que
a construção coletiva do trabalho pedagógico em duas horas semanais por turno, com
dispensa de alunos, configura uma irregularidade que se pretende corrigir, com a tomada de
providências explicitadas em vários anexos, concluindo pela defesa da manutenção da
Reunião Pedagógica dos profissionais de cada escola, mas sem a dispensa de alunos, por
ferir o Artigo 34 da LDBEN e a posição assumida pelo CNE/CEB, em caráter
normativo.
Assim, a proposta de solução é a de que durante a reunião pedagógica, os
estudantes sejam “assistidos” por agentes educacionais, entendidos como profissionais
da educação ou de outras áreas afins, como agentes culturais, músicos, atores circenses,
professores de línguas, de informática, de artes, de esportes e outros.
A Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte, assim conclui sua
argumentação:
“...reconhece a necessidade e legitimidade das reuniões coletivas, o caráter
insubstituível da relação professor aluno e o direito de permanência dos estudantes nas
escolas por, no mínimo quatro horas diárias.
“ Nosso desafio é coordenar a política sem contrapor direitos. É importante ressaltar
que o adiamento de solução tem infringido o direito dos estudantes.
“Nesse sentido, reafirmamos o caráter de urgência da matéria e a relevância da
posição dessa Câmara na busca de solução para os problemas da educação na Rede
Municipal de Educação de Belo Horizonte.”
Quando a SME/BH fala da “relevância da posição dessa Câmara” está se referindo,
evidentemente, à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.
Esclareça-se que todos os grifos desse histórico são do relator.
Apreciação
O Artigo 24 da Lei nº 9.394/96 é claro no seu teor:
“A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo
com as seguintes regras comuns:
I – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um
mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames
finais, quando houver;”
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...
Já o Artigo 34 da mesma Lei, diz que “A jornada escolar no ensino fundamental
incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo
progressivamente ampliado o período de permanência na escola.”
...
Enquanto isso o Artigo 67 da LDBEN explicita:
“Os sistemas de ensino, promoverão a valorização dos profissionais da educação,
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério
público:
I - ...
II - ...
III - ...
IV - …
V – período destinado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de
trabalho;
VI - ...
Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional
de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de
ensino”.
O Conselho Nacional de Educação já tem se manifestado sobre os temas do presente
parecer, no exercício de sua função normativa, particularmente pelo Parecer CNE/CEB
5/97:
Quando a Lei se refere ao mínimo de “oitocentas horas distribuídas por um mínimo
de duzentos dias de efetivo trabalho escolar está se referindo a oitocentas horas de sessenta
minutos ou seja um total anual de 48.000 minutos.” O mesmo raciocínio se aplica à jornada
escolar no Ensino Fundamental de quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, quer
dizer, 240 (duzentos e quarenta minutos) diários no mínimo (há ressalva no que se refere à
situação dos cursos noturnos).
Ao mencionar a obrigatoriedade da ministração das horas-aula, a lei exige que o
estabelecimento e o professor ministrem as horas-aula programadas, independentemente da
duração atribuída a cada uma, pois a duração de cada módulo-aula será definida pelo sistema
de ensino ou pelo estabelecimento de ensino, dentro da autonomia que lhes é atribuída. O
indispensável é que esses módulos somados totalizem 800 (oitocentas) horas no mínimo, e
sejam ministrados em pelo menos 200 (duzentos) dias letivos.
“As atividades escolares se realizam na tradicional sala de aula, do mesmo modo
que em outros locais adequados a trabalhos teóricos e práticos, a leituras, pesquisas ou
atividades em grupo, treinamento e demonstrações, contacto com o meio ambiente e com
as demais atividades humanas de natureza cultural e artística, visando à plenitude da
formação de cada aluno. Assim, não são apenas os limites da sala de aula propriamente
dita que caracterizam com exclusividade a atividade escolar de que fala a lei. Esta se
caracterizará por toda e qualquer programação incluída na proposta pedagógica da
instituição, com freqüência exigível e efetiva orientação por professores habilitados. Os
200 dias letivos e as 800 horas anuais, englobarão todo esse conjunto.” (Os grifos são do
relator).
II – VOTO DO RELATOR
1 – No Ensino Fundamental e Médio são obrigatórios os mínimos de 200 (duzentos)
dias de efetivo trabalho escolar e 800 (oitocentas) horas anuais.
2 – A jornada escolar no Ensino Fundamental deverá ser igual ou superior a 4 (quatro)
horas de efetivo trabalho por parte dos alunos, isto é, 240 (duzentos e quarenta) minutos.
3
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3 - O efetivo trabalho escolar pode e deve ser desenvolvido em sala de aula,
compreendendo, também, aquelas atividades dos alunos desenvolvidas em outros ambientes
pedagógicos sob a orientação de profissionais entendidos como profissionais de magistério
com experiência docente como pré-requisito (agentes educacionais).
4 – Os sistemas de ensino e as próprias escolas, ouvida a comunidade escolar por seus
colegiados ou conselhos, poderão prever no tempo reservado à jornada escolar, período
regular ou não, para reuniões reservadas a estudos, planejamento e avaliação com a
participação conjunta de profissionais da educação, incluído esse tempo na carga horária
prevista em planos de carreira e nos projetos político-pedagógicos – PPP. No tempo reservado
a essas reuniões, quando realizadas durante a jornada escolar dos alunos, estes estarão
obrigatoriamente desenvolvendo diferentes atividades escolares, realizadas dentro e fora das
escolas, sob a orientação de profissionais qualificados. Entende-se, dessa forma, que essas
atividades fazem parte do currículo escolar do aluno.
5 – Os sistemas se ensino gozam de autonomia para decidir questões operacionais
relativas ao calendário anual de suas instituições, assegurada a carga horária mínima de 800
horas (48.000 minutos) em 200 (duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar pelo aluno
de Ensino Fundamental e Médio, com exceção dos cursos noturnos na forma prevista pelo
Artigo 34 da LDBEN.
6 – Tendo em vista o que consta do relatório e da apreciação, no presente parecer,
torna-se inadiável a regulamentação da Escola Plural pelo Sistema Municipal de
Educação de Belo Horizonte que, no caso de prever Reuniões Pedagógicas Coletivas por
Turnos de Trabalho, como se preconiza, deverá assegurar ao aluno do Ensino
Fundamental e Médio, concomitantemente, 200 (duzentos) dias letivos e 800 (oitocentas)
horas de efetivo trabalho escolar, com 4 (quatro) horas (duzentos e quarenta minutos)
por dia letivo, no mínimo, para o Ensino Fundamental.
Sou porque se responda dessa maneira à consulta formulada pelo Conselho Municipal
de Educação de Belo Horizonte, reafirmada pela Secretaria Municipal de Educação do mesmo
município, incluindo os compromissos assumidos pelos dois órgãos do Sistema Municipal de
Educação de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Sou, ainda, de parecer que se responda nos mesmos termos a outras consultas já
apresentadas ou a serem eventualmente formuladas por outros sistemas de ensino.
É o parecer que submeto à consideração da Câmara de Educação Básica.
Brasília(DF), 6 de julho de 2005.
Conselheiro Murílio de Avelar Hingel – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 6 de julho de 2005
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro– Vice-Presidente
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA

INSTRUÇÃO NORMATIVA

N.º

04/2005 – DIE/SEED

Orienta a Regularização do Termo de Cessão de
Uso dos Estabelecimentos de Ensino Estaduais.

A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA da Secretaria de Estado da Educação –
DIE/SEED, no uso de suas atribuições legais, e considerando:
• Lei Estadual N.º 10.354/1993;
• a necessidade de orientar a utilização dos espaços nos estabelecimentos de
ensino de propriedade do Governo do Estado do Paraná e da FUNDEPAR;
• o Termo Cooperativo de Parceria Educacional;
• o Termo de Cooperação Financeira;
• o Termo de Convênio de Parcerias Educacionais.

ORIENTA:
1. Sobre os critérios para formalização do processo para renovação da Cessão de
Uso dos Estabelecimentos de Ensino de propriedade do Governo do Estado do
Paraná para o ano de 2006.
1.1 Procedimentos para a montagem do Processo:
a) Encaminhamento de um Ofício do Chefe do Núcleo Regional da
Educação ao Secretário de Estado da Educação, solicitando a
renovação do Termo de Cessão de Uso dos estabelecimentos de
ensino de propriedade do Governo do Estado do Paraná e que
estejam sendo utilizados em Dualidade Administrativa ou sobre a
responsabilidade da Administração Municipal, decorrente da
municipalização;
b) Anexar Certidão atualizada do imóvel;
c) Analise da demanda de matriculas da região (crescimento
demográfico do município), em relação a disponibilidade de espaço
físico;
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d) Verificar se há previsão de ampliação do espaço físico ou construção
no local;
e) Parecer do NRE sobre a viabilidade da Cessão de Uso.

2. Sobre os critérios para formalização do processo para renovação da Cessão
de Uso dos estabelecimentos de Ensino de propriedade da FUNDEPAR para o ano de
2006.
2.1 Procedimentos para a montagem do Processo:

a)
Encaminhamento de um Ofício do Chefe do Núcleo
Regional da Educação à Presidente da FUNDEPAR solicitando a
renovação do Termo de Cessão de Uso dos estabelecimentos de ensino
de propriedade da FUNDEPAR e que estejam sendo utilizados em
Dualidade Administrativa ou sobre a responsabilidade da Administração
Municipal, decorrente da municipalização;
b)

Anexar Certidão atualizada do imóvel;

c) Analise da demanda de matriculas da região (crescimento demográfico
do município), em relação a disponibilidade de espaço físico;
d) Verificar se há previsão de ampliação do espaço físico ou construção no
local;
e) Parecer do NRE sobre a viabilidade da Cessão de Uso.

Curitiba, 28 de outubro de 2005.

Ana Lúcia de Albuquerque Schulhan
CHEFE

DO

DEPARTAMENTO

DE

INFRA-ESTRUTURA
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DECRETO Nº 5679 - 16/11/2005
Publicado no Diário Oficial Nº 7102 de 16/11/2005

.
Súmula: Instituído no âmbito do Território Paranaense o Programa de Formação da
Cidadania Plena...
.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ EM EXERCÍCIO, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento no art. 24, inciso IX, da Constituição Federal e
arts. 13, inciso IX e 87, incisos V e VI, da Constituição Estadual, e
considerando a importância de se proporcionar o acesso à conscientização de todos
os que freqüentam as Instituições Públicas Estaduais de Ensino que ofertam o
Ensino Fundamental, Médio e a Educação Superior, no que diz respeito ao pleno
exercício da sua cidadania;
considerando que esta transformação refletirá imediatamente na melhoria da
qualidade de vida destes estudantes;
considerando que a informação segura e correta dos direitos e garantias
individuais, aliados ao fortalecimento da auto-estima deste estudantes, será
fundamental na sensibilização quanto à Prevenção do uso indevido de drogas lícitas
e ilícitas, bem como de outras abordagens preventivas em questões de saúde
pública,
considerando a necessidade de adequação terminologica, conforme disposto na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB n° 9394/96),

DECRETA:

Art. 1°. Fica instituído no âmbito do Território Paranaense, em todas as Instituições
Públicas Estaduais de Ensino que ofertam o Ensino Fundamental, Médio e a
Educação Superior, o PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA CIDADANIA PLENA.
Art. 2°. Fica estabelecido que será incluído nas disciplinas afins, o tema específico
que aborde, informe e esclareça Cidadania, Qualidade de Vida com enfoque na
prevenção ao uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, em todas as Instituições
Públicas Estaduais de Ensino que ofertam o Ensino Fundamental, Médio e a
Educação Superior.
Art. 3°. Compete à Secretaria de Estado da Educação definir, através de Resolução
do seu Titular, quais as disciplinas já existentes e incluir em seu conteúdo
programático o referido tema.
Art. 4°. Compete à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
em consonância com as Universidades e Faculdades Estaduais, definirem através
de seus Conselhos competentes, em quais disciplinas dos cursos que possuem,
poderá ser inserido o tema, objeto deste Decreto.
Art. 5°. A Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da Justiça e da
Cidadania darão todo o suporte técnico necessário à implantação deste Programa.
Art. 6°. Fica determinado que em todos os cursos de capacitação que forem
destinados aos Profissionais de Educação das Escolas, Universidades e Faculdades
Estaduais, seja abordado com profundidade o tema deste Programa.
Art. 7°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogados o Decreto n° 4.588, de 5 de abril de 2005 e demais disposições em
contrário.
Curitiba, em 16 de novembro de 2005, 184º da Independência e 117º da
República.
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ORLANDO PESSUTI,
Governador do Estado em exercício
MAURICIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA,
Secretário de Estado da Educação
ALDAIR TARCISIO RIZZI,
Secretário de Estado da Ciência,Tecnologia e Ensino Superior
ALDO JOSÉ PARZIANELLO,
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania
CLAUDIO MURILO XAVIER,
Secretário de Estado da Saúde
CAÍTO QUINTANA,
Chefe da Casa Civil
..
.
--------Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 10.287, DE 20 DE SETEMBRO DE 2001.

Altera dispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1o O art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso VIII:
"Art. 12...................................................................
...................................................................
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e
ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que
apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual
permitido em lei."(NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO

HENRIQUE

Paulo Renato Souza
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.09.2001
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PARECER HOMOLOGADO(*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 06/09/2005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADA: Sociedade Sul Riograndense Alemã de Ensino e Saúde
UF: RS
ASSUNTO: Solicitação de ato coibindo a interferência do Conselho Regional de
Enfermagem - COREN/RS em cursos autorizados pelos Conselhos Estaduais de Educação
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão
PROCESSO Nº: 23001.000145/2005-19
PARECER CNE/CEB Nº:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
11/2005
CEB
2/8/2005
I – RELATÓRIO
Em 17/2/2005, a Sociedade Sul Riograndense Alemã de Ensino e Saúde protocolou
neste colegiado solicitação de ato esclarecedor “coibindo a interferência nos cursos
autorizados pelos respectivos Conselhos Estaduais de Educação, dos Conselhos Regionais de
qualquer autarquia”.
A solicitação é ilustrada por uma prova de correspondência entre o COREN do Rio
Grande do Sul e o estabelecimento de Ensino Técnico em Saúde gerada pela solicitação do
COREN do Rio Grande do Sul à Enfermeira Marta Regina Ramão de Oliveira, responsável
técnica pelo Curso Técnico de Enfermagem mantido pelo estabelecimento de ensino, para que
enviasse ao COREN/RS a “relação dos alunos do Curso Técnico de Enfermagem que estão
realizando estágio nos meses de janeiro e fevereiro de 2005, com o respectivo local do campo
de estágio e a relação dos enfermeiros supervisores do estágio”.
O estabelecimento de ensino negou-se a atender ao pedido do COREN/RS,
alegando, em síntese, o seguinte: “a atuação do COREN/RS diz respeito, basicamente, aos
profissionais e ao exercício da profissão de Enfermagem”; a supervisão dos cursos técnicos “é
de âmbito educacional e a elaboração de currículos, juridicamente avaliada, é de competência
do Conselho Estadual de Educação”; discorda que seja de competência do COREN/RS
“credenciar ou não professores para a docência, nas disciplinas específicas, correspondentes às
áreas de formação profissional”; entende que “não há nenhum amparo legal para que o
COREN/RS solicite a relação de alunos, locais de estágios e relação de seus supervisores”;
não concorda com a “figura da técnica responsável pelo estágio, que deva ser, por obrigação,
uma enfermeira”. Julga que a “função deva ser exercida por uma pedagoga que, por formação
em assuntos de escola, saiba legislação e saiba trabalhar as ansiedades dos alunos que estão
prestes a entrar em campos de estágio”.
Essa questão do conflito de competências entre os sistemas educacionais e os
Conselhos Profissionais em relação à Educação Profissional Técnica de Nível Médio é antiga
e polêmica. Já o extinto Conselho Federal de Educação se deparou com ela, quando o Parecer
nº 269/89 relatado pelo Conselheiro Dom Lourenço de Almeida Prado, manteve os termos do
Parecer CFE nº 481/84, que definiu o novo currículo mínimo para o Curso de Técnico em
Óptica.
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No Conselho Nacional de Educação essa temática provocou polêmica e intensos
debates nas Audiências Públicas Nacionais que antecederam a definição de Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Técnica de Nível Médio e para a Educação
Profissional Tecnológica, graduação de nível superior. Eu próprio já relatei três pareceres
(CNE/CEB 9/2001, CNE/CEB 15/2001 e CNE/CEB 31/2003) a propósito da polêmica
interferência do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia – CONTER em assuntos
curriculares de competência exclusiva dos órgãos próprios dos sistemas educacionais. Junto
com o Conselheiro Ataíde Alves, relatei o Parecer CNE/CEB nº 20/2002, relativo à
interferência do Conselho Federal de Contabilidade. Posteriormente, na mesma linha de
argumentação, o Conselheiro Ataíde Alves relatou o Parecer CNE/CEB nº 30/2002, sobre
interferências do Conselho Federal de Farmácia. Eu próprio, novamente, relatei o Parecer
CNE/CEB nº 2/2004, para sustentar a defesa prévia da União na Ação Cível Pública nº
2004.34.00.002888-01, da 5ª Vara Federal do Distrito Federal, proposta pelo Conselho
Federal de Enfermagem –COFEN sobre cargas horárias mínimas de estágio profissional de
Enfermagem em cursos de Auxiliar e Técnico de Enfermagem, na qual foram reafirmadas as
Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Parecer CNE/CEB nº 16/99 e pela Resolução
CNE/CEB nº 4/99, bem como as Diretrizes Nacionais definidas pelo Parecer CNE/CEB nº
35/2003 e pela Resolução CNE/CEB nº 1/2004 para a organização e a realização de estágio de
alunos da Educação Profissional e do Ensino Médio, configurado como um ato educativo do
estabelecimento de ensino.
A Constituição Federal de 1988 sinalizou claramente os campos de competências
complementares, porém distintos, dos sistemas educacionais, orientados pelas Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Inciso XXIV do Artigo 22), e as condições para o exercício
profissional (Inciso XVI do Artigo 22). A mesma Constituição Federal também reza, no Inciso
XIII do Artigo 5º, que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas
as qualificações profissionais que a Lei estabelecer”. Portanto, a autorização de
funcionamento de cursos e de instituições de ensino, obedecidas as Diretrizes Curriculares
Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, é de competência exclusiva dos
respectivos sistemas de ensino, assim como são de sua competência exclusiva as ações de
acompanhamento, supervisão e controle de qualidade. Aos Conselhos Profissionais cabe a
incumbência de fiscalização do exercício profissional dos integrantes de sua categoria
profissional.
O Parágrafo Único do Artigo 41 da LDB é claro: “os diplomas de cursos de
educação profissional de nível médio, quando registrados, terão validade nacional”. A
responsabilidade dos sistemas e seus estabelecimentos de ensino envolvem desde a oferta dos
cursos, com a qualidade exigida, até a expedição e registro dos diplomas, para que tenham
validade nacional. A Resolução CNE/CEB nº 4/99, em seu Artigo 13, exige que os planos de
curso aprovados, para fins de registro e divulgação, para que seus diplomas tenham validade
nacional, sejam inseridos em Cadastro Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio,
administrado e divulgado pelo MEC.
Em síntese: todas as providências de ordem educacional cabem aos estabelecimentos
de ensino e aos órgãos próprios do respectivo sistema de ensino. Todas as providências
relativas ao exercício profissional das ocupações regulamentadas em Lei cabem aos
Conselhos de Fiscalização do exercício profissional, na esfera da União e das Unidades da
Federação. São dois âmbitos diferentes de ação e de competências que, embora distintos, não
são concorrentes e sim complementares. Por isso mesmo, é conveniente que cada um restrinja
a sua ação ao seu âmbito de competência, da mesma forma que uma parte busque não
atrapalhar a ação supervisora e de controle de qualidade da outra.
Merece um registro especial o caso da supervisão do estágio profissional nos
hospitais. Não se trata de uma supervisão apenas de ordem pedagógica. Esta também é
necessária e importante, mas não basta: será necessário, também, o acompanhamento por
2
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parte de um profissional devidamente qualificado, isto é, por parte de um enfermeiro. Este
assunto está suficientemente esclarecido no Parecer CNE/CEB nº 35/2003 e na Resolução
CNE/CEB nº 1/2004.
II – VOTO DO RELATOR
Em vista do exposto, responda-se à Sociedade Sul Riograndense Alemã de Ensino e
Saúde nos termos deste Parecer, com cópia ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio
Grande do Sul e ao Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul.
Brasília (DF), 2 de agosto de 2005.
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 2 de agosto de 2005.
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
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PROCESSO N.° 824/04

PROTOCOLO N.º 8.219.515-7

DELIBERAÇÃO N.º 11/05

APROVADA EM 14/12/05

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS
INTERESSADA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: CURITIBA
ASSUNTO: Prorrogação de prazo para adequação dos estabelecimentos de ensino da
rede estadual, conforme Deliberação n.º 07/03-CEE/PR, com autorização
para credenciamento de estabelecimentos de ensino para expedição de
documentação escolar.
RELATOR: PAULO MAIA DE OLIVEIRA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO do Paraná, no uso
de suas atribuições que lhe são cominadas no Art. 228 da Constituição Estadual e tendo
em vista o Parecer n.º 834/05 da Câmara de Legislação e Normas, que a esta se
incorpora,
DELIBERA:
Art. 1.º Fica prorrogado o prazo constante no artigo 2.º da Deliberação n.º 07/03CEE/PR até o final do ano de 2006 para cumprimento do disposto no Parecer que
acompanha a presente Deliberação.
Art. 2.º Fica a Secretaria de Estado da Educação – SEED autorizada a credenciar, em
cada município, estabelecimentos reconhecidos da rede pública estadual que ofertam
Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio, com a finalidade precípua de emissão de
documentação escolar para os alunos que integralizaram os currículos destes graus de
ensino nos estabelecimentos ainda não reconhecidos.
Art. 3.º Caberá à SEED/PR propiciar às escolas contempladas por esta Deliberação, a
implementação das condições básicas de funcionamento de forma a viabilizar
reconhecimento, conforme legislação em vigor.
Art. 4.º Deverá a SEED, até 31 de dezembro de 2006, encaminhar a este Conselho a
relação de medidas adotadas para suprir as deficiências das escolas, apontadas nos
demonstrativos dos Departamentos de Infra-Estrututa e do Ensino Fundamental e Médio
da SEED, anexados ao processo n.º 824/04, os quais devem fazer parte integrante do
Parecer nele expedido.
1
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PROC. N.º 824/04
Art. 5.º A presente Deliberação revoga a Deliberação n.º 07/03-CEE/PR, bem como as
disposições em contrário, passando a vigorar a partir da data de sua publicação.
Sala Pe. José de Anchieta, em 14 de novembro de 2005.
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PROCESSO N.° 824/04

PROTOCOLO N.º 8.219.515-7

Parecer n.º 834/05 - CLN

APROVADO EM 14/12/05

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS
INTERESSADA: SEED – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
MUNICÍPIO: CURITIBA
ASSUNTO: Credenciamento de estabelecimento para a expedição de documentação
escolar.
RELATOR: PAULO MAIA DE OLIVEIRA
I – RELATÓRIO
1. Histórico
Pelo Ofício n.º 2574/04-GS/SEED, a Secretaria de Estado da
Educação encaminha o protocolado supra que trata do encaminhamento, pelo
Departamento de Infra-estrutura, da relação nominal dos estabelecimentos de ensino,
constantes na Deliberação n.º 07/03-CEE, a qual determinava prazo para cumprimento
de exigências, as quais deveriam ser cumpridas até agosto de 2004.
A solicitação é no sentido de permitir o credenciamento, pela SEED,
de estabelecimentos de ensino já reconhecidos para expedir documentos escolares dos
estabelecimentos pendentes de reconhecimento, bem como solicitar a ampliação de
prazo, o que expirou em 01/08/04, para se equipar as escolas com os recursos
necessários ao reconhecimento.
2. No mérito
A Deliberação n.º 07/03-CEE/PR, com fundamento no Parecer n.º
01/03-CEE/PR, estabeleceu o prazo de 1.º de agosto de 2004, para que a SEED adotasse
medidas com vistas a suprir necessidades materiais e humanas de centenas de escolas da
rede pública estadual, as quais ofertavam o ensino fundamental e médio e que
dependiam de tempo para a implementação dos recursos suficientes para um regular
funcionamento.
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PROC. N.° 824/04
Expirado o prazo, veio o presente pedido, solicitando “permissão
para credenciar os Estabelecimentos de Ensino já reconhecidos, a fim de expedir os
documentos escolares daqueles pendentes de reconhecimento, bem como para
requerer a ampliação do prazo (1º/08/04), estipulado na Deliberação nº 07/03-CEE,
para equipar as escolas com os recursos necessários para o seu reconhecimento.”
Segundo a informação do Departamento de Infra-estrutura da SEED,
fls. 04, “há ainda um expressivo número daqueles Estabelecimentos de Ensino que
ainda não puderam ser completamente equipados conforme exigências do CEE, os
quais aguardam ser atendidos oportunamente pela SEED.”
Às fls. 05 a 40 constam as escolas ainda não reconhecidas até o final
do ano de 2004 e que aguardam para serem completamente equipadas conforme
exigências do CEE/PR. A SEED solicita o credenciamento de estabelecimentos de
ensino já reconhecidos para a expedição de documentos.
II - VOTO DO RELATOR
Considerando a disposição do Governo Estadual em atender as normas
estabelecidas em Deliberação deste Conselho, no que se refere às deficiências (falta de
professor com habilitação, especialista de educação, biblioteca, estrutura laboratorial,
etc.), apontadas no Parecer n.º 01/03-CEE/PR, este Relator vota favorável à solicitação
de dilação do prazo, estabelecido na Deliberação n.º 07/03-CEE/PR, até o final do ano
de 2006, de acordo com a minuta de Deliberação que acompanha o presente Parecer.
Deve ainda integrar o presente Parecer cópias das relações de fls. 05 a
40 do processo.
Quanto ao credenciamento de escolas reconhecidas para a expedição
de documentação, cabe à SEED todas as providências no que diz respeito à regularidade
do estabelecido em normas do Sistema.
É o Parecer.
CONCLUSÃO DA CÂMARA
A Câmara de Legislação e Normas aprova, por unanimidade, o Voto do Relator.
Curitiba, 13 de dezembro de 2005.
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 27 DE OUTUBRO DE 2005 (*)
Inclui novo dispositivo à Resolução CNE/CEB 1/2005, que atualiza as
Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de
Educação para o Ensino Médio e para a Educação Profissional
Técnica de nível médio às disposições do Decreto nº 5.154/2004.
O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na alínea “c”
do § 1º do artigo 9º da Lei nº 4.024/1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131/1995 e no
Decreto Regulamentador nº 5.154/2004, com fundamento na Indicação CNE/CEB nº 1/2005 e
no Parecer CNE/CEB nº 20/2005, homologado por despacho do Senhor Ministro de Estado da
Educação, publicado no DOU de 7 de outubro de 2005, resolve:
Art. 1º Fica incluído, como artigo 6º, na Resolução CNE/CEB nº 1/2005,
renumerando-se os demais, o seguinte:
Art. 6º Os cursos de Educação Profissional Técnica de nível
médio realizados de forma integrada com o Ensino Médio, na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos – EJA de Ensino Médio, deverão contar com
carga horária mínima de 1.200 (mil e duzentas) horas destinadas à Educação
Geral, cumulativamente com a carga horária mínima estabelecida para a
respectiva habilitação profissional técnica de nível médio, desenvolvidas de
acordo com Projeto Pedagógico unificado, obedecidas as Diretrizes
Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

CESAR CALLEGARI
Presidente da Câmara de Educação Básica

(*)

CNE. Resolução CNE/CEB 4/2005. Diário Oficial da União, de 11 de novembro de 2005, Seção 1, p. 74
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PARECER HOMOLOGADO(*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 19/5/2004.
Resolução Nº 1, de 17 de junho de 2004.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação
UF: DF
ASSUNTO: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
CONSELHEIROS: Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (Relatora), Carlos Roberto Jamil
Cury, Francisca Novantino Pinto de Ângelo e Marília Ancona-Lopez
PROCESSO N.º: 23001.000215/2002-96
PARECER N.º:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
10/3/2004
CNE/CP 003/2004
CP
I – RELATÓRIO
Este parecer visa a atender os propósitos expressos na Indicação CNE/CP 6/2002, bem
como regulamentar a alteração trazida à Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, pela Lei 10.639/200, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica. Desta forma, busca cumprir o
estabelecido na Constituição Federal nos seus Art. 5º, I, Art. 210, Art. 206, I, § 1° do Art. 242,
Art. 215 e Art. 216, bem como nos Art. 26, 26 A e 79 B na Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, que asseguram o direito à igualdade de condições de vida e de
cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e culturas que compõem a nação
brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos
brasileiros.
Juntam-se a preceitos analógicos os Art. 26 e 26 A da LDB, como os das Constituições
Estaduais da Bahia (Art. 275, IV e 288), do Rio de Janeiro (Art. 306), de Alagoas (Art. 253),
assim como de Leis Orgânicas, tais como a de Recife (Art. 138), de Belo Horizonte (Art. 182,
VI), a do Rio de Janeiro (Art. 321, VIII), além de leis ordinárias, como lei Municipal nº 7.685,
de 17 de janeiro de 1994, de Belém, a Lei Municipal nº 2.251, de 30 de novembro de 1994, de
Aracaju e a Lei Municipal nº 11.973, de 4 de janeiro de 1996, de São Paulo.(1)
Junta-se, também, ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.096, de
13 de junho de 1990), bem como no Plano Nacional de Educação (Lei 10.172, de 9 de janeiro
de 2001).
(1)

Belém – Lei Municipal nº 7.6985, de 17 de janeiro de 1994, que “Dispõe sobre a inclusão, no currículo escolar
da Rede Municipal de Ensino, na disciplina História, de conteúdo relativo ao estudo da Raça Negra na formação
sócio-cultural brasileira e dá outras providências”
Aracaju – Lei Municipal nº 2.251, de 30 de novembro de 1994, que “Dispõe sobre a inclusão, no currículo
escolar da rede municipal de ensino de 1º e 2º graus, conteúdos programáticos relativos ao estudo da Raça Negra
na formação sócio-cultural brasileira e dá outras providências
São Paulo – Lei Municipal nº 11.973, de 4 de janeiro de 1996, que “Dispõe sobre a introdução nos currículos das
escolas municipais de 1º e 2º graus de estudos contra a discriminação”
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Todos estes dispositivos legais, bem como reivindicações e propostas do Movimento
Negro ao longo do século XX, apontam para a necessidade de diretrizes que orientem a
formulação de projetos empenhados na valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e
dos africanos, assim como comprometidos com a de educação de relações étnico-raciais
positivas, a que tais conteúdos devem conduzir.
Destina-se, o parecer, aos administradores dos sistemas de ensino, de mantenedoras de
estabelecimentos de ensino, aos estabelecimentos de ensino, seus professores e a todos
implicados na elaboração, execução, avaliação de programas de interesse educacional, de
planos institucionais, pedagógicos e de ensino. Destina-se, também, às famílias dos
estudantes, a eles próprios e a todos os cidadãos comprometidos com a educação dos
brasileiros, para nele buscarem orientações, quando pretenderem dialogar com os sistemas de
ensino, escolas e educadores, no que diz respeito às relações étnico-raciais, ao reconhecimento
e valorização da história e cultura dos afro-brasileiros, à diversidade da nação brasileira, ao
igual direito à educação de qualidade, isto é, não apenas direito ao estudo, mas também à
formação para a cidadania responsável pela construção de uma sociedade justa e democrática.
Em vista disso, foi feita consulta sobre as questões objeto deste parecer, por meio de
questionário encaminhado a grupos do Movimento Negro, a militantes individualmente, aos
Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, a professores que vêm desenvolvendo
trabalhos que abordam a questão racial, a pais de alunos, enfim a cidadãos empenhados com a
construção de uma sociedade justa, independentemente de seu pertencimento racial.
Encaminharam-se em torno de mil questionários e o responderam individualmente ou em
grupo 250 mulheres e homens, entre crianças e adultos, com diferentes níveis de
escolarização. Suas respostas mostraram a importância de se tratarem problemas, dificuldades,
dúvidas, antes mesmo de o parecer traçar orientações, indicações, normas.
Questões introdutórias
O parecer procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda
da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas
de reparações, e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura, identidade. Trata,
ele, de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas oriundas
da realidade brasileira, e busca combater o racismo e as discriminações que atingem
particularmente os negros. Nesta perspectiva, propõe à divulgação e produção de
conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos
de seu pertencimento étnico-racial - descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes
de europeus, de asiáticos – para interagirem na construção de uma nação democrática, em que
todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada.
É importante salientar que tais políticas têm como meta o direito dos negros se
reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões de mundo próprias, manifestarem com
autonomia, individual e coletiva, seus pensamentos. É necessário sublinhar que tais políticas
têm, também, como meta o direito dos negros, assim como de todos cidadãos brasileiros,
cursarem cada um dos níveis de ensino, em escolas devidamente instaladas e equipadas,
orientados por professores qualificados para o ensino das diferentes áreas de conhecimentos;
com formação para lidar com as tensas relações produzidas pelo racismo e discriminações,
sensíveis e capazes de conduzir a reeducação das relações entre diferentes grupos étnicoraciais, ou seja, entre descendentes de africanos, de europeus, de asiáticos, e povos indígenas.
Estas condições materiais das escolas e de formação de professores são indispensáveis para
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uma educação de qualidade, para todos, assim como o é o reconhecimento e valorização da
história, cultura e identidade dos descendentes de africanos.
Políticas de Reparações, de Reconhecimento e Valorização, de Ações Afirmativas
A demanda por reparações visa a que o Estado e a sociedade tomem medidas para
ressarcir os descendentes de africanos negros, dos danos psicológicos, materiais, sociais,
políticos e educacionais sofridos sob o regime escravista, bem como em virtude das políticas
explícitas ou tácitas de branqueamento da população, de manutenção de privilégios exclusivos
para grupos com poder de governar e de influir na formulação de políticas, no pós-abolição.
Visa também a que tais medidas se concretizem em iniciativas de combate ao racismo e a toda
sorte de discriminações.
Cabe ao Estado promover e incentivar políticas de reparações, no que cumpre ao
disposto na Constituição Federal, Art. 205, que assinala o dever do Estado de garantir
indistintamente, por meio da educação, iguais direitos para o pleno desenvolvimento de todos
e de cada um, enquanto pessoa, cidadão ou profissional. Sem a intervenção do Estado, os
postos à margem, entre eles os afro-brasileiros, dificilmente, e as estatísticas o mostram sem
deixar dúvidas, romperão o sistema meritocrático que agrava desigualdades e gera injustiça,
ao reger-se por critérios de exclusão, fundados em preconceitos e manutenção de privilégios
para os sempre privilegiados.
Políticas de reparações voltadas para a educação dos negros devem oferecer garantias a
essa população de ingresso, permanência e sucesso na educação escolar, de valorização do
patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro, de aquisição das competências e dos
conhecimentos tidos como indispensáveis para continuidade nos estudos, de condições para
alcançar todos os requisitos tendo em vista a conclusão de cada um dos níveis de ensino, bem
como para atuar como cidadãos responsáveis e participantes, além de desempenharem com
qualificação uma profissão.
A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e
afirmação de direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente apoiada
com a promulgação da Lei 10639/2003, que alterou a Lei 9394/1996, estabelecendo a
obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas.
Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e econômicos,
bem como valorização da diversidade daquilo que distingue os negros dos outros grupos que
compõem a população brasileira. E isto requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas,
gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras. Requer também que se conheça a sua
história e cultura apresentadas, explicadas, buscando-se especificamente desconstruir o mito
da democracia racial na sociedade brasileira; mito este que difunde a crença de que, se os
negros não atingem os mesmos patamares que os não negros, é por falta de competência ou de
interesse, desconsiderando as desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica cria
com prejuízos para os negros.
Reconhecimento requer a adoção de políticas educacionais e de estratégias
pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial
presente na educação escolar brasileira, nos diferentes níveis de ensino.
Reconhecer exige que se questionem relações étnico-raciais baseadas em preconceitos
que desqualificam os negros e salientam estereótipos depreciativos, palavras e atitudes que,
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velada ou explicitamente violentas, expressam sentimentos de superioridade em relação aos
negros, próprios de uma sociedade hierárquica e desigual.
Reconhecer é também valorizar, divulgar e respeitar os processos históricos de
resistência negra desencadeados pelos africanos escravizados no Brasil e por seus
descendentes na contemporaneidade, desde as formas individuais até as coletivas.
Reconhecer exige a valorização e respeito às pessoas negras, à sua descendência
africana, sua cultura e história. Significa buscar, compreender seus valores e lutas, ser sensível
ao sofrimento causado por tantas formas de desqualificação: apelidos depreciativos,
brincadeiras, piadas de mau gosto sugerindo incapacidade, ridicularizando seus traços físicos,
a textura de seus cabelos, fazendo pouco das religiões de raiz africana. Implica criar condições
para que os estudantes negros não sejam rejeitados em virtude da cor da sua pele,
menosprezados em virtude de seus antepassados terem sido explorados como escravos, não
sejam desencorajados de prosseguir estudos, de estudar questões que dizem respeito à
comunidade negra.
Reconhecer exige que os estabelecimentos de ensino, freqüentados em sua maioria por
população negra, contem com instalações e equipamentos sólidos, atualizados, com
professores competentes no domínio dos conteúdos de ensino, comprometidos com a
educação de negros e brancos, no sentido de que venham a relacionar-se com respeito, sendo
capazes de corrigir posturas, atitudes e palavras que impliquem desrespeito e discriminação.
Políticas de reparações e de reconhecimento formarão programas de ações afirmativas,
isto é, conjuntos de ações políticas dirigidas à correção de desigualdades raciais e sociais,
orientadas para oferta de tratamento diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e
marginalização criadas e mantidas por estrutura social excludente e discriminatória. Ações
afirmativas atendem ao determinado pelo Programa Nacional de Direitos Humanos2, bem
como a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, com o objetivo de combate ao
racismo e a discriminações, tais como: a Convenção da UNESCO de 1960, direcionada ao
combate ao racismo em todas as formas de ensino, bem como a Conferência Mundial de
Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Discriminações Correlatas de 2001.
Assim sendo, sistemas de ensino e estabelecimentos de diferentes níveis converterão
as demandas dos afro-brasileiros em políticas públicas de Estado ou institucionais, ao
tomarem decisões e iniciativas com vistas a reparações, reconhecimento e valorização da
história e cultura dos afro-brasileiros, à constituição de programas de ações afirmativas,
medidas estas coerentes com um projeto de escola, de educação, de formação de cidadãos que
explicitamente se esbocem nas relações pedagógicas cotidianas. Medidas que, convém, sejam
compartilhadas pelos sistemas de ensino, estabelecimentos, processos de formação de
professores, comunidade, professores, alunos e seus pais.
Medidas que repudiam, como prevê a Constituição Federal em seu Art.3º, IV, o
“preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” e
reconhecem que todos são portadores de singularidade irredutível e que a formação escolar
tem de estar atenta para o desenvolvimento de suas personalidades (Art.208, IV).
Educação das relações étnico-raciais
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O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, visando a
reparações, reconhecimento e valorização da identidade, da cultura e da história dos negros
brasileiros depende necessariamente de condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas
favoráveis para o ensino e para aprendizagens; em outras palavras, todos os alunos negros e
não negros, bem como seus professores, precisam sentir-se valorizados e apoiados. Depende
também, de maneira decisiva, da reeducação das relações entre negros e brancos, o que aqui
estamos designando como relações étnico-raciais. Depende, ainda, de trabalho conjunto, de
articulação entre processos educativos escolares, políticas públicas, movimentos sociais, visto
que as mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais não se
limitam à escola.
É importante destacar que se entende por raça a construção social forjada nas tensas
relações entre brancos e negros, muitas vezes simuladas como harmoniosas, nada tendo a ver
com o conceito biológico de raça cunhado no século XVIII e hoje sobejamente superado.
Cabe esclarecer que o termo raça é utilizado com freqüência nas relações sociais brasileiras,
para informar como determinadas características físicas, como cor de pele, tipo de cabelo,
entre outras, influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar social dos
sujeitos no interior da sociedade brasileira.
Contudo, o termo foi ressignificado pelo Movimento Negro que, em várias situações, o
utiliza com um sentido político e de valorização do legado deixado pelos africanos. É
importante, também, explicar que o emprego do termo étnico, na expressão étnico-racial,
serve para marcar que essas relações tensas devidas a diferenças na cor da pele e traços
fisionômicos o são também devido à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que
difere em visão de mundo, valores e princípios das de origem indígena, européia e asiática.
Convivem, no Brasil, de maneira tensa, a cultura e o padrão estético negro e africano e
um padrão estético e cultural branco europeu. Porém, a presença da cultura negra e o fato de
45% da população brasileira ser composta de negros (de acordo com o censo do IBGE) não
têm sido suficientes para eliminar ideologias, desigualdades e estereótipos racistas. Ainda
persiste em nosso país um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e valoriza
principalmente as raízes européias da sua cultura, ignorando ou pouco valorizando as outras,
que são a indígena, a africana, a asiática.
Os diferentes grupos, em sua diversidade, que constituem o Movimento Negro
brasileiro, têm comprovado o quanto é dura a experiência dos negros de ter julgados
negativamente seu comportamento, idéias e intenções antes mesmo de abrirem a boca ou
tomarem qualquer iniciativa. Têm, eles, insistido no quanto é alienante a experiência de fingir
ser o que não é para ser reconhecido, de quão dolorosa pode ser a experiência de deixar-se
assimilar por uma visão de mundo que pretende impor-se como superior e, por isso, universal
e que os obriga a negarem a tradição do seu povo.
Se não é fácil ser descendente de seres humanos escravizados e forçados à condição de
objetos utilitários ou a semoventes, também é difícil descobrir-se descendente dos
escravizadores, temer, embora veladamente, revanche dos que, por cinco séculos, têm sido
desprezados e massacrados.
Para reeducar as relações étnico-raciais, no Brasil, é necessário fazer emergir as dores
e medos que têm sido gerados. É preciso entender que o sucesso de uns tem o preço da
marginalização e da desigualdade impostas a outros. E então decidir que sociedade queremos
construir daqui para frente.
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Como bem salientou Frantz Fanon3, os descendentes dos mercadores de escravos, dos
senhores de ontem, não têm, hoje, de assumir culpa pelas desumanidades provocadas por seus
antepassados. No entanto, têm eles a responsabilidade moral e política de combater o racismo,
as discriminações e, juntamente com os que vêm sendo mantidos à margem, os negros,
construir relações raciais e sociais sadias, em que todos cresçam e se realizem enquanto seres
humanos e cidadãos. Não fossem por estas razões, eles a teriam de assumir, pelo fato de
usufruírem do muito que o trabalho escravo possibilitou ao país.
Assim sendo, a educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre
brancos e negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para
construção de uma sociedade justa, igual, equânime.
Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, empreender
reeducação das relações étnico-raciais não são tarefas exclusivas da escola. As formas de
discriminação de qualquer natureza não têm o seu nascedouro na escola, porém o racismo, as
desigualdades e discriminações correntes na sociedade perpassam por ali. Para que as
instituições de ensino desempenhem a contento o papel de educar, é necessário que se
constituam em espaço democrático de produção e divulgação de conhecimentos e de posturas
que visam a uma sociedade justa. A escola tem papel preponderante para eliminação das
discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos
conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, à conquista de racionalidade
que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis para
consolidação e concerto das nações como espaços democráticos e igualitários.
Para obter êxito, a escola e seus professores não podem improvisar. Têm que desfazer
mentalidade racista e discriminadora secular, superando o etnocentrismo europeu,
reestruturando relações étnico-raciais e sociais, desalienando processos pedagógicos. Isto não
pode ficar reduzido a palavras e a raciocínios desvinculados da experiência de ser
inferiorizados vivida pelos negros, tampouco das baixas classificações que lhe são atribuídas
nas escalas de desigualdades sociais, econômicas, educativas e políticas.
Diálogo com estudiosos que analisam, criticam estas realidades e fazem propostas,
bem como com grupos do Movimento Negro, presentes nas diferentes regiões e estados, assim
como em inúmeras cidades, são imprescindíveis para que se vençam discrepâncias entre o que
se sabe e a realidade, se compreendam concepções e ações, uns dos outros, se elabore projeto
comum de combate ao racismo e a discriminações.
Temos, pois, pedagogias de combate ao racismo e a discriminações por criar. É claro
que há experiências de professores e de algumas escolas, ainda isoladas, que muito vão ajudar.
Para empreender a construção dessas pedagogias, é fundamental que se desfaçam
alguns equívocos. Um deles diz respeito à preocupação de professores no sentido de designar
ou não seus alunos negros como negros ou como pretos, sem ofensas.
Em primeiro lugar, é importante esclarecer que ser negro no Brasil não se limita às
características físicas. Trata-se, também, de uma escolha política. Por isso, o é quem assim se
define. Em segundo lugar, cabe lembrar que preto é um dos quesitos utilizados pelo IBGE
para classificar, ao lado dos outros – branco, pardo, indígena - a cor da população brasileira.
Pesquisadores de diferentes áreas, inclusive da educação, para fins de seus estudos, agregam
dados relativos a pretos e pardos sob a categoria negros, já que ambos reúnem, conforme
3
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alerta o Movimento Negro, aqueles que reconhecem sua ascendência africana.
É importante tomar conhecimento da complexidade que envolve o processo de
construção da identidade negra em nosso país. Processo esse, marcado por uma sociedade que,
para discriminar os negros, utiliza-se tanto da desvalorização da cultura de matriz africana
como dos aspectos físicos herdados pelos descendentes de africanos. Nesse processo
complexo, é possível, no Brasil, que algumas pessoas de tez clara e traços físicos europeus,
em virtude de o pai ou a mãe ser negro(a), se designarem negros; que outros, com traços
físicos africanos, se digam brancos. É preciso lembrar que o termo negro começou a ser usado
pelos senhores para designar pejorativamente os escravizados e este sentido negativo da
palavra se estende até hoje. Contudo, o Movimento Negro ressignificou esse termo dando-lhe
um sentido político e positivo. Lembremos os motes muito utilizados no final dos anos 1970 e
no decorrer dos anos 1980, 1990: Negro é lindo! Negra, cor da raça brasileira! Negro que te
quero negro! 100% Negro! Não deixe sua cor passar em branco! Este último utilizado na
campanha do censo de 1990.
Outro equívoco a enfrentar é a afirmação de que os negros se discriminam entre si e
que são racistas também. Esta constatação tem de ser analisada no quadro da ideologia do
branqueamento que divulga a idéia e o sentimento de que as pessoas brancas seriam mais
humanas, teriam inteligência superior e, por isso, teriam o direito de comandar e de dizer o
que é bom para todos. Cabe lembrar que, no pós-abolição, foram formuladas políticas que
visavam ao branqueamento da população pela eliminação simbólica e material da presença
dos negros. Nesse sentido, é possível que pessoas negras sejam influenciadas pela ideologia
do branqueamento e, assim, tendam a reproduzir o preconceito do qual são vítimas. O racismo
imprime marcas negativas na subjetividade dos negros e também na dos que os discriminam.
Mais um equívoco a superar é a crença de que a discussão sobre a questão racial se
limita ao Movimento Negro e a estudiosos do tema e não à escola. A escola, enquanto
instituição social responsável por assegurar o direito da educação a todo e qualquer cidadão,
deverá se posicionar politicamente, como já vimos, contra toda e qualquer forma de
discriminação. A luta pela superação do racismo e da discriminação racial é, pois, tarefa de
todo e qualquer educador, independentemente do seu pertencimento étnico-racial, crença
religiosa ou posição política. O racismo, segundo o Artigo 5º da Constituição Brasileira, é
crime inafiançável e isso se aplica a todos os cidadãos e instituições, inclusive, à escola.
Outro equívoco a esclarecer é de que o racismo, o mito da democracia racial e a
ideologia do branqueamento só atingem os negros. Enquanto processos estruturantes e
constituintes da formação histórica e social brasileira, estes estão arraigados no imaginário
social e atingem negros, brancos e outros grupos étnico-raciais. As formas, os níveis e os
resultados desses processos incidem de maneira diferente sobre os diversos sujeitos e
interpõem diferentes dificuldades nas suas trajetórias de vida escolar e social. Por isso, a
construção de estratégias educacionais que visem ao combate do racismo é uma tarefa de
todos os educadores, independentemente do seu pertencimento étnico-racial.
Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elaboradas com o objetivo de
educação das relações étnico/raciais positivas têm como objetivo fortalecer entre os negros e
despertar entre os brancos a consciência negra. Entre os negros, poderão oferecer
conhecimentos e segurança para orgulharem-se da sua origem africana; para os brancos,
poderão permitir que identifiquem as influências, a contribuição, a participação e a
importância da história e da cultura dos negros no seu jeito de ser, viver, de se relacionar com
as outras pessoas, notadamente as negras. Também farão parte de um processo de
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reconhecimento, por parte do Estado, da sociedade e da escola, da dívida social que têm em
relação ao segmento negro da população, possibilitando uma tomada de posição explícita
contra o racismo e a discriminação racial e a construção de ações afirmativas nos diferentes
níveis de ensino da educação brasileira.
Tais pedagogias precisam estar atentas para que todos, negros e não negros, além de
ter acesso a conhecimentos básicos tidos como fundamentais para a vida integrada à
sociedade, exercício profissional competente, recebam formação que os capacite para forjar
novas relações étnico-raciais. Para tanto, há necessidade, como já vimos, de professores
qualificados para o ensino das diferentes áreas de conhecimentos e, além disso, sensíveis e
capazes de direcionar positivamente as relações entre pessoas de diferentes pertencimento
étnico-racial, no sentido do respeito e da correção de posturas, atitudes, palavras
preconceituosas. Daí a necessidade de se insistir e investir para que os professores, além de
sólida formação na área específica de atuação, recebam formação que os capacite não só a
compreender a importância das questões relacionadas à diversidade étnico-racial, mas a lidar
positivamente com elas e, sobretudo criar estratégias pedagógicas que possam auxiliar a
reeducá-las.
Até aqui apresentaram-se orientações que justificam e fundamentam as determinações
de caráter normativo que seguem.
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana – Determinações
A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos
currículos da Educação Básica trata-se de decisão política, com fortes repercussões
pedagógicas, inclusive na formação de professores. Com esta medida, reconhece-se que, além
de garantir vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar devidamente a história
e cultura de seu povo, buscando reparar danos, que se repetem há cinco séculos, à sua
identidade e a seus direitos. A relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura
afro-brasileira e africana não se restringe à população negra, ao contrário, dizem respeito a
todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma
sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática.
É importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente
de raiz européia por um africano, mas de ampliar o foco dos currículos escolares para a
diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. Nesta perspectiva, cabe às escolas
incluir no contexto dos estudos e atividades, que proporciona diariamente, também as
contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além
das de raiz africana e européia. É preciso ter clareza que o Art. 26A acrescido à Lei
9.394/1996 provoca bem mais do que inclusão de novos conteúdos, exige que se repensem
relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas
para aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos da educação oferecida pelas escolas.
A autonomia dos estabelecimentos de ensino para compor os projetos pedagógicos, no
cumprimento do exigido pelo Art. 26A da Lei 9394/1996, permite que se valham da
colaboração das comunidades a que a escola serve, do apoio direto ou indireto de estudiosos e
do Movimento Negro, com os quais estabelecerão canais de comunicação, encontrarão formas
próprias de incluir nas vivências promovidas pela escola, inclusive em conteúdos de
disciplinas, as temáticas em questão. Caberá, aos sistemas de ensino, às mantenedoras, à
coordenação pedagógica dos estabelecimentos de ensino e aos professores, com base neste
parecer, estabelecer conteúdos de ensino, unidades de estudos, projetos e programas,
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abrangendo os diferentes componentes curriculares. Caberá, aos administradores dos sistemas
de ensino e das mantenedoras prover as escolas, seus professores e alunos de material
bibliográfico e de outros materiais didáticos, além de acompanhar os trabalhos desenvolvidos,
a fim de evitar que questões tão complexas, muito pouco tratadas, tanto na formação inicial
como continuada de professores, sejam abordadas de maneira resumida, incompleta, com
erros.
Em outras palavras, aos estabelecimentos de ensino está sendo atribuída
responsabilidade de acabar com o modo falso e reduzido de tratar a contribuição dos africanos
escravizados e de seus descendentes para a construção da nação brasileira; de fiscalizar para
que, no seu interior, os alunos negros deixem de sofrer os primeiros e continuados atos de
racismo de que são vítimas. Sem dúvida, assumir estas responsabilidades implica
compromisso com o entorno sociocultural da escola, da comunidade onde esta se encontra e a
que serve, compromisso com a formação de cidadãos atuantes e democráticos, capazes de
compreender as relações sociais e étnico-raciais de que participam e ajudam a manter e/ou a
reelaborar, capazes de decodificar palavras, fatos e situações a partir de diferentes
perspectivas, de desempenhar-se em áreas de competências que lhes permitam continuar e
aprofundar estudos em diferentes níveis de formação.
Precisa, o Brasil, país multi-étnico e pluricultural, de organizações escolares em que
todos se vejam incluídos, em que lhes seja garantido o direito de aprender e de ampliar
conhecimentos, sem ser obrigados a negar a si mesmos, ao grupo étnico/racial a que
pertencem e a adotar costumes, idéias e comportamentos que lhes são adversos. E estes,
certamente, serão indicadores da qualidade da educação que estará sendo oferecida pelos
estabelecimentos de ensino de diferentes níveis.
Para conduzir suas ações, os sistemas de ensino, os estabelecimentos e os professores
terão como referência, entre outros pertinentes às bases filosóficas e pedagógicas que
assumem, os princípios a seguir explicitados.
CONSCIÊNCIA POLÍTICA E HISTÓRICA DA DIVERSIDADE
Este princípio deve conduzir:
-

à igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direitos;

-

à compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos
étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas
e que em conjunto constroem, na nação brasileira, sua história;

-

ao conhecimento e à valorização da história dos povos africanos e da cultura afrobrasileira na construção histórica e cultural brasileira;

-

à superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos
indígenas e também as classes populares às quais os negros, no geral, pertencem, são
comumente tratados;

-

à desconstrução, por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando
eliminar conceitos, idéias, comportamentos veiculados pela ideologia do
branqueamento, pelo mito da democracia racial, que tanto mal fazem a negros e
brancos;
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-

à busca, da parte de pessoas, em particular de professores não familiarizados com a
análise das relações étnico-raciais e sociais com o estudo de história e cultura afrobrasileira e africana, de informações e subsídios que lhes permitam formular
concepções não baseadas em preconceitos e construir ações respeitosas;

-

ao diálogo, via fundamental para entendimento entre diferentes, com a finalidade de
negociações, tendo em vista objetivos comuns; visando a uma sociedade justa.

FORTALECIMENTO DE IDENTIDADES E DE DIREITOS
O princípio deve orientar para:
-

o desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade negada
ou distorcida;

-

o rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação,
contra os negros e os povos indígenas;

-

o esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana universal;
o combate à privação e violação de direitos;

-

a ampliação do acesso a informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a
recriação das identidades, provocada por relações étnico-raciais;

-

as excelentes condições de formação e de instrução que precisam ser oferecidas, nos
diferentes níveis e modalidades de ensino, em todos os estabelecimentos, inclusive os
localizados nas chamadas periferias urbanas e nas zonas rurais.

AÇÕES EDUCATIVAS DE COMBATE AO RACISMO E A DISCRIMINAÇÕES
O princípio encaminha para:
-

a conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de vida
dos alunos e professores, valorizando aprendizagens vinculadas às suas relações com
pessoas negras, brancas, mestiças, assim como as vinculadas às relações entre negros,
indígenas e brancos no conjunto da sociedade;

-

a crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, professores, das
representações dos negros e de outras minorias nos textos, materiais didáticos, bem
como providências para corrigi-las;

-

condições para professores e alunos pensarem, decidirem, agirem, assumindo
responsabilidade por relações étnico-raciais positivas, enfrentando e superando
discordâncias, conflitos, contestações, valorizando os contrastes das diferenças;

-

valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, por exemplo, como a dança,
marcas da cultura de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura;

-

educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro,
10
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visando a preservá-lo e a difundi-lo;
-

o cuidado para que se dê um sentido construtivo à participação dos diferentes grupos
sociais, étnico-raciais na construção da nação brasileira, aos elos culturais e históricos
entre diferentes grupos étnico-raciais, às alianças sociais;

-

participação de grupos do Movimento Negro, e de grupos culturais negros, bem como
da comunidade em que se insere a escola, sob a coordenação dos professores, na
elaboração de projetos político-pedagógicos que contemplem a diversidade étnicoracial.

Estes princípios e seus desdobramentos mostram exigências de mudança de
mentalidade, de maneiras de pensar e agir dos indivíduos em particular, assim como das
instituições e de suas tradições culturais. É neste sentido que se fazem as seguintes
determinações:
-

O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, evitando-se distorções,
envolverá articulação entre passado, presente e futuro no âmbito de experiências,
construções e pensamentos produzidos em diferentes circunstâncias e realidades do
povo negro. É um meio privilegiado para a educação das relações étnico-raciais e tem
por objetivos o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afrobrasileiros, garantia de seus direitos de cidadãos, reconhecimento e igual valorização
das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, européias, asiáticas.

-

O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana se fará por diferentes
meios, em atividades curriculares ou não, em que: - se explicitem, busquem
compreender e interpretar, na perspectiva de quem o formule, diferentes formas de
expressão e de organização de raciocínios e pensamentos de raiz da cultura africana; promovam-se oportunidades de diálogo em que se conheçam, se ponham em
comunicação diferentes sistemas simbólicos e estruturas conceituais, bem como se
busquem formas de convivência respeitosa, além da construção de projeto de
sociedade em que todos se sintam encorajados a expor, defender sua especificidade
étnico-racial e a buscar garantias para que todos o façam; - sejam incentivadas
atividades em que pessoas – estudantes, professores, servidores, integrantes da
comunidade externa aos estabelecimentos de ensino – de diferentes culturas
interatuem e se interpretem reciprocamente, respeitando os valores, visões de mundo,
raciocínios e pensamentos de cada um.

-

O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a educação das relações
étnico-raciais, tal como explicita o presente parecer, se desenvolverão no cotidiano das
escolas, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, como conteúdo de disciplinas,3
particularmente, Educação Artística, Literatura e História do Brasil, sem prejuízo das
demais4, em atividades curriculares ou não, trabalhos em salas de aula, nos

3

§ 2°, Art. 26A, Lei 9394/1996 : Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.

Neste sentido, ver obra que pode ser solicitada ao MEC: MUNANGA, Kabengele, org.. Superando o
Racismo na Escola. Brasília, Ministário da Educação, 2001.

4
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laboratórios de ciências e de informática, na utilização de sala de leitura, biblioteca,
brinquedoteca, áreas de recreação, quadra de esportes e outros ambientes escolares.
-

O ensino de História Afro-Brasileira abrangerá, entre outros conteúdos, iniciativas e
organizações negras, incluindo a história dos quilombos, a começar pelo de Palmares,
e de remanescentes de quilombos, que têm contribuído para o desenvolvimento de
comunidades, bairros, localidades, municípios, regiões (exemplos: associações negras
recreativas, culturais, educativas, artísticas, de assistência, de pesquisa, irmandades
religiosas, grupos do Movimento Negro). Será dado destaque a acontecimentos e
realizações próprios de cada região e localidade.

-

Datas significativas para cada região e localidade serão devidamente assinaladas. O 13
de maio, Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, será tratado como o dia de
denúncia das repercussões das políticas de eliminação física e simbólica da população
afro-brasileira no pós-abolição, e de divulgação dos significados da Lei áurea para os
negros. No 20 de novembro será celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra,
entendendo-se consciência negra nos termos explicitados anteriormente neste parecer.
Entre outras datas de significado histórico e político deverá ser assinalado o 21 de
março, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.

-

Em História da África, tratada em perspectiva positiva, não só de denúncia da miséria
e discriminações que atingem o continente, nos tópicos pertinentes se fará
articuladamente com a história dos afrodescendentes no Brasil e serão abordados
temas relativos: - ao papel dos anciãos e dos griots como guardiãos da memória
histórica; - à história da ancestralidade e religiosidade africana; - aos núbios e aos
egípcios, como civilizações que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento
da humanidade; - às civilizações e organizações políticas pré-coloniais, como os reinos
do Mali, do Congo e do Zimbabwe; - ao tráfico e à escravidão do ponto de vista dos
escravizados; - ao papel de europeus, de asiáticos e também de africanos no tráfico; - à
ocupação colonial na perspectiva dos africanos; - às lutas pela independência política
dos países africanos; - às ações em prol da união africana em nossos dias, bem como o
papel da União Africana, para tanto; - às relações entre as culturas e as histórias dos
povos do continente africano e os da diáspora; - à formação compulsória da diáspora,
vida e existência cultural e histórica dos africanos e seus descendentes fora da África; à diversidade da diáspora, hoje, nas Américas, Caribe, Europa, Ásia; - aos acordos
políticos, econômicos, educacionais e culturais entre África, Brasil e outros países da
diáspora.

-

O ensino de Cultura Afro-Brasileira destacará o jeito próprio de ser, viver e pensar
manifestado tanto no dia a dia, quanto em celebrações como congadas, moçambiques,
ensaios, maracatus, rodas de samba, entre outras.

-

O ensino de Cultura Africana abrangerá: - as contribuições do Egito para a ciência e
filosofia ocidentais; - as universidades africanas Timbuktu, Gao, Djene que floresciam
no século XVI; - as tecnologias de agricultura, de beneficiamento de cultivos, de
mineração e de edificações trazidas pelos escravizados, bem como a produção
científica, artística (artes plásticas, literatura, música, dança, teatro) política, na
atualidade .

-

O ensino de História e de Cultura Afro-Brasileira, se fará por diferentes meios,
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inclusive, a realização de projetos de diferentes naturezas, no decorrer do ano letivo,
com vistas à divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus descendentes
em episódios da história do Brasil, na construção econômica, social e cultural da
nação, destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas do conhecimento, de
atuação profissional, de criação tecnológica e artística, de luta social (tais como:
Zumbi, Luiza Nahim, Aleijadinho, Padre Maurício, Luiz Gama, Cruz e Souza, João
Cândido, André Rebouças, Teodoro Sampaio, José Correia Leite, Solano Trindade,
Antonieta de Barros, Edison Carneiro, Lélia Gonzáles, Beatriz Nascimento, Milton
Santos, Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, Henrique Antunes
Cunha, Tereza Santos, Emmanuel Araújo, Cuti, Alzira Rufino, Inaicyra Falcão dos
Santos, entre outros).
-

O ensino de História e Cultura Africana se fará por diferentes meios, inclusive a
realização de projetos de diferente natureza, no decorrer do ano letivo, com vistas à
divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus descendentes na diáspora,
em episódios da história mundial, na construção econômica, social e cultural das
nações do continente africano e da diáspora, destacando-se a atuação de negros em
diferentes áreas do conhecimento, de atuação profissional, de criação tecnológica e
artística, de luta social (entre outros: rainha Nzinga, Toussaint-L’Ouverture, Martin
Luther King, Malcom X, Marcus Garvey, Aimé Cesaire, Léopold Senghor, Mariama
Bâ, Amílcar Cabral, Cheik Anta Diop, Steve Biko, Nelson Mandela, Aminata Traoré,
Christiane Taubira).

Para tanto, os sistemas de ensino e os estabelecimentos de Educação Básica, nos níveis
de Educação Infantil, Educação Fundamental, Educação Média, Educação de Jovens e
Adultos, Educação Superior, precisarão providenciar:
-

Registro da história não contada dos negros brasileiros, tais como em remanescentes
de quilombos, comunidades e territórios negros urbanos e rurais.
Apoio sistemático aos professores para elaboração de planos, projetos, seleção de
conteúdos e métodos de ensino, cujo foco seja História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana e a Educação das Relações Étnico-Raciais.

-

Mapeamento e divulgação de experiências pedagógicas de escolas, estabelecimentos
de ensino superior, secretarias de educação, assim como levantamento das principais
dúvidas e dificuldades dos professores em relação ao trabalho com a questão racial na
escola e encaminhamento de medidas para resolvê-las, feitos pela administração dos
sistemas de ensino e por Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros.

-

Articulação entre os sistemas de ensino, estabelecimentos de ensino superior, centros
de pesquisa, Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, escolas, comunidade e movimentos
sociais, visando à formação de professores para a diversidade étnico-racial.

-

Instalação, nos diferentes sistemas de ensino, de grupo de trabalho para discutir e
coordenar planejamento e execução da formação de professores para atender ao
disposto neste parecer quanto à Educação das Relações Étnico-Raciais e ao
determinado nos Art. 26 e 26A da Lei 9394/1996, com o apoio do Sistema Nacional
de Formação Continuada e Certificação de Professores do MEC.
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-

Introdução, nos cursos de formação de professores e de outros profissionais da
educação: de análises das relações sociais e raciais no Brasil; de conceitos e de suas
bases teóricas, tais como racismo, discriminações, intolerância, preconceito,
estereótipo, raça, etnia, cultura, classe social, diversidade, diferença,
multiculturalismo; de práticas pedagógicas, de materiais e de textos didáticos, na
perspectiva da reeducação das relações étnico-raciais e do ensino e aprendizagem da
História e cultura dos Afro-brasileiros e dos Africanos.

-

Inclusão de discussão da questão racial como parte integrante da matriz curricular,
tanto dos cursos de licenciatura para Educação Infantil, os anos iniciais e finais da
Educação Fundamental, Educação Média, Educação de Jovens e Adultos, como de
processos de formação continuada de professores, inclusive de docentes no Ensino
Superior.

-

Inclusão, respeitada a autonomia dos estabelecimentos do Ensino Superior, nos
conteúdos de disciplinas e em atividades curriculares dos cursos que ministra, de
Educação das Relações Étnico-Raciais, de conhecimentos de matriz africana e/ou que
dizem respeito à população negra. Por exemplo: em Medicina, entre outras questões,
estudo da anemia falciforme, da problemática da pressão alta; em Matemática,
contribuições de raiz africana, identificadas e descritas pela Etno-Matemática; em
Filosofia, estudo da filosofia tradicional africana e de contribuições de filósofos
africanos e afrodescendentes da atualidade.

-

Inclusão de bibliografia relativa à história e cultura afro-brasileira e africana às
relações étnico-raciais, aos problemas desencadeados pelo racismo e por outras
discriminações, à pedagogia anti-racista nos programas de concursos públicos para
admissão de professores.

-

Inclusão, em documentos normativos e de planejamento dos estabelecimentos de
ensino de todos os níveis - estatutos, regimentos, planos pedagógicos, planos de ensino
- de objetivos explícitos, assim como de procedimentos para sua consecução, visando
ao combate do racismo, das discriminações, e ao reconhecimento, valorização e ao
respeito das histórias e culturas afro-brasileira e africana.

-

Previsão, nos fins, responsabilidades e tarefas dos conselhos escolares e de outros
órgãos colegiados, do exame e encaminhamento de solução para situações de racismo
e de discriminações, buscando-se criar situações educativas em que as vítimas
recebam apoio requerido para superar o sofrimento e os agressores, orientação para
que compreendam a dimensão do que praticaram e ambos, educação para o
reconhecimento, valorização e respeito mútuos.

-

Inclusão de personagens negros, assim como de outros grupos étnico-raciais, em
cartazes e outras ilustrações sobre qualquer tema abordado na escola, a não ser quando
tratar de manifestações culturais próprias, ainda que não exclusivas, de um
determinado grupo étnico-racial.

-

Organização de centros de documentação, bibliotecas, midiotecas, museus, exposições
em que se divulguem valores, pensamentos, jeitos de ser e viver dos diferentes grupos
étnico-raciais brasileiros, particularmentedos afrodescendentes.
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-

Identificação, com o apoio dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, de fontes de
conhecimentos de origem africana, a fim de selecionarem-se conteúdos e
procedimentos de ensino e de aprendizagens;

-

Incentivo, pelos sistemas de ensino, a pesquisas sobre processos educativos orientados
por valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros e indígenas, com o
objetivo de ampliação e fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira.

-

Identificação, coleta, compilação de informações sobre a população negra, com vistas
à formulação de políticas públicas de Estado, comunitárias e institucionais.

-

Edição de livros e de materiais didáticos, para diferentes níveis e modalidades de
ensino, que atendam ao disposto neste parecer, em cumprimento ao disposto no Art.
26A da LDB, e, para tanto, abordem a pluralidade cultural e a diversidade étnico-racial
da nação brasileira, corrijam distorções e equívocos em obras já publicadas sobre a
história, a cultura, a identidade dos afrodescendentes, sob o incentivo e supervisão dos
programas de difusão de livros educacionais do MEC – Programa Nacional do Livro
Didático e Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE).

-

Divulgação, pelos sistemas de ensino e mantenedoras, com o apoio dos Núcleos de
Estudos Afro-Brasileiros, de uma bibliografia afro-brasileira e de outros materiais
como mapas da diáspora, da África, de quilombos brasileiros, fotografias de territórios
negros urbanos e rurais, reprodução de obras de arte afro-brasileira e africana a serem
distribuídos nas escolas da rede, com vistas à formação de professores e alunos para o
combate à discriminação e ao racismo.

-

Oferta de Educação Fundamental em áreas de remanescentes de quilombos, contando
as escolas com professores e pessoal administrativo que se disponham a conhecer
física e culturalmente, a comunidade e a formar-se para trabalhar com suas
especificidades.

-

Garantia, pelos sistemas de ensino e entidades mantenedoras, de condições humanas,
materiais e financeiras para execução de projetos com o objetivo de Educação das
Relações Étnico-raciais e estudo de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana,
assim como organização de serviços e atividades que controlem, avaliem e
redimensionem sua consecução, que exerçam fiscalização das políticas adotadas e
providenciem correção de distorções.

-

Realização, pelos sistemas de ensino federal, estadual e municipal, de atividades
periódicas, com a participação das redes das escolas públicas e privadas, de exposição,
avaliação e divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e aprendizagem de História
e Cultura Afro-Brasileira e Africana e da Educação das Relações Étnico-Raciais;
assim como comunicação detalhada dos resultados obtidos ao Ministério da Educação,
à Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, ao Conselho Nacional de
Educação, e aos respectivos conselhos Estaduais e Municipais de Educação, para que
encaminhem providências, quando for o caso.

-

Adequação dos mecanismos de avaliação das condições de funcionamento dos
estabelecimentos de ensino, tanto da educação básica quanto superior, ao disposto
neste Parecer; inclusive com a inclusão nos formulários, preenchidos pelas comissões
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de avaliação, nos itens relativos a currículo, atendimento aos alunos, projeto
pedagógico, plano institucional, de quesitos que contemplem as orientações e
exigências aqui formuladas.
-

Disponibilização deste parecer, na sua íntegra, para os professores de todos os níveis
de ensino, responsáveis pelo ensino de diferentes disciplinas e atividades educacionais,
assim como para outros profissionais interessados a fim de que possam estudar,
interpretar as orientações, enriquecer, executar as determinações aqui feitas e avaliar
seu próprio trabalho e resultados obtidos por seus alunos, considerando princípios e
critérios apontados.

Obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras, Educação das
Relações Étnico-Raciais e os Conselhos de Educação
Diretrizes são dimensões normativas, reguladoras de caminhos, embora não fechadas a
que historicamente possam, a partir das determinações iniciais, tomar novos rumos. Diretrizes
não visam a desencadear ações uniformes, todavia, objetivam oferecer referências e critérios
para que se implantem ações, as avaliem e reformulem no que e quando necessário.
Estas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, na medida em que procedem
de ditames constitucionais e de marcos legais nacionais, na medida em que se referem ao
resgate de uma comunidade que povoou e construiu a nação brasileira, atingem o âmago do
pacto federativo. Nessa medida, cabe aos conselhos de Educação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios aclimatar tais diretrizes, dentro do regime de colaboração e da
autonomia de entes federativos, a seus respectivos sistemas, dando ênfase à importância de os
planejamentos valorizarem, sem omitir outras regiões, a participação dos afrodescendentes, do
período escravista aos nossos dias, na sociedade, economia, política, cultura da região e da
localidade; definindo medidas urgentes para formação de professores; incentivando o
desenvolvimento de pesquisas bem como envolvimento comunitário.
A esses órgãos normativos cabe, pois, a tarefa de adequar o proposto neste parecer à
realidade de cada sistema de ensino. E, a partir daí, deverá ser competência dos órgãos
executores - administrações de cada sistema de ensino, das escolas - definir estratégias que,
quando postas em ação, viabilizarão o cumprimento efetivo da Lei de Diretrizes e Bases que
estabelece a formação básica comum, o respeito aos valores culturais, como princípios
constitucionais da educação tanto quanto da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1),
garantindo-se a promoção do bem de todos, sem preconceitos (inciso IV do Art. 3) a
prevalência dos direitos humanos (inciso II do art. 4°) e repúdio ao racismo (inciso VIII do art.
4°).
Cumprir a Lei é, pois, responsabilidade de todos e não apenas do professor em sala
de aula. Exige-se, assim, um comprometimento solidário dos vários elos do sistema de ensino
brasileiro, tendo-se como ponto de partida o presente parecer, que junto com outras diretrizes
e pareceres e resoluções, têm o papel articulador e coordenador da organização da educação
nacional.
II – VOTO DA COMISSÃO
Face ao exposto e diante de direitos desrespeitados, tais como:


o de não sofrer discriminações por ser descendente de africanos;
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o de ter reconhecida a decisiva participação de seus antepassados e da sua própria na
construção da nação brasileira;
o de ter reconhecida sua cultura nas diferentes matrizes de raiz africana;

- diante da exclusão secular da população negra dos bancos escolares, notadamente em
nossos dias, no ensino superior;
- diante da necessidade de crianças, jovens e adultos estudantes sentirem-se
contemplados e respeitados, em suas peculiaridades, inclusive as étnico-raciais, nos
programas e projetos educacionais;
- diante da importância de reeducação das relações étnico/raciais no Brasil;
- diante da ignorância que diferentes grupos étnico-raciais têm uns dos outros, bem
como da necessidade de superar esta ignorância para que se construa uma sociedade
democrática;
- diante, também, da violência explícita ou simbólica, gerada por toda sorte de racismos
e discriminações, que sofrem os negros descendentes de africanos;
- diante de humilhações e ultrajes sofridos por estudantes negros, em todos os níveis de
ensino, em conseqüência de posturas, atitudes, textos e materiais de ensino com conteúdos
racistas;
- diante de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em convenções, entre
outro os da Convenção da UNESCO, de 1960, relativo ao combate ao racismo em todas as
formas de ensino, bem como os da Conferência Mundial de Combate ao Racismo,
Discriminação Racial, Xenofobia e Discriminações Correlatas, 2001;
- diante da Constituição Federal de 1988, em seu Art. 3º, inciso IV, que garante a
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação; do inciso 42 do Artigo 5º que trata da prática do racismo
como crime inafiançável e imprescritível; do § 1º do Art. 215 que trata da proteção das
manifestações culturais;
- diante do Decreto 1.904/1996, relativo ao Programa Nacional de Direitos Humanas
que assegura a presença histórica das lutas dos negros na constituição do país;
- diante do Decreto 4.228, de 13 de maio de 2002, que institui, no âmbito da
Administração Pública Federal, o Programa Nacional de Ações Afirmativas;
- diante das Leis 7.716/1999, 8.081/1990 e 9.459/1997 que regulam os crimes
resultantes de preconceito de raça e de cor e estabelecem as penas aplicáveis aos atos
discriminatórios e preconceituosos, entre outros, de raça, cor, religião, etnia ou procedência
nacional;
- diante do inciso I da Lei 9.394/1996, relativo ao respeito à igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola; diante dos Arts 26, 26 A e 79 B da Lei 9.394/1996, estes
últimos introduzidos por força da Lei 10.639/2003, proponho ao Conselho Pleno:
a)

b)

instituir as Diretrizes explicitadas neste parecer e no projeto de Resolução
em anexo, para serem executadas pelos estabelecimentos de ensino de
diferentes níveis e modalidades, cabendo aos sistemas de ensino, no âmbito
de sua jurisdição, orientá-los, promover a formação dos professores para o
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e para Educação das
Relações Ético-Raciais, assim como supervisionar o cumprimento das
diretrizes;
recomendar que este Parecer seja amplamente divulgado, ficando disponível
no site do Conselho Nacional de Educação, para consulta dos professores e
de outros interessados.
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Brasília-DF, 10 de março de 2004.
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva – Relatora
Carlos Roberto Jamil Cury – Membro
Francisca Novantino Pinto de Ângelo – Membro
Marília Ancona-Lopez – Membro
III – DECISÃO DO CONSELHO PLENO
O Conselho Pleno aprova por unanimidade o voto da Relatora.
Sala das Sessões, 10 em março de 2004.
Conselheiro José Carlos Almeida da Silva – Presidente
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana

O Presidente do Conselho Nacional de Educação, tendo em vista o disposto no Art. 9º,
do § 2º, alínea “C”, da Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e com fundamento no
Parecer CNE/CP 003/2004, de 10 de março de 2004, peça indispensável do conjunto das
presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo Ministro da Educação em
de
2004,
RESOLVE
Art. 1° - A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a
serem observadas pelas instituições de ensino de Educação Básica, nos níveis de Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Educação Média, Educação de Jovens e Adultos, bem como na
Educação Superior, em especial no que se refere à formação inicial e continuada de
professores, necessariamente quanto à Educação das Relações Étnico-Raciais; e por aquelas
de Educação Básica, nos termos da Lei 9394/96, reformulada por forma da Lei 10639/2003,
no que diz respeito ao ensino sistemático de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, em
especial em conteúdos de Educação Artística, Literatura e História do Brasil.
Art. 2° - As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas se constituem de orientações,
princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da Educação das
Relações Étnico-Raciais e do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
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Art. 3° As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana têm por meta a educação de
cidadãos atuantes no seio da sociedade brasileira que é multicultural e pluriétnica, capazes de,
por meio de relações étnico-sociais positivas, construírem uma nação democrática.
§1° A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e produção de
conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto ao
seu pertencimento étnico-racial - descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de
europeus, de asiáticos – capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a
todos, ter igualmente respeitados seus direitos, valorizada sua identidade e assim participem
da consolidação da democracia brasileira.
§2º O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, meio privilegiado para a
educação das relações étnico-raciais, tem por objetivo o reconhecimento e valorização da
identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, garantia de seus direitos de cidadãos,
reconhecimento e igual valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das
indígenas, européias, asiáticas.
Art. 4° Os conteúdos, competências, atitudes e valores a serem aprendidos com a Educação
das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira, bem como de
História e Cultura Africana, serão estabelecidos pelos estabelecimentos de ensino e seus
professores, com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e
coordenações pedagógicas, atendidas as indicações, recomendações, diretrizes explicitadas no
Parecer CNE/CP 003/2004.
Art. 5° Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de
comunicação com grupos do Movimento Negro, grupos culturais negros, instituições
formadoras de professores, núcleos de estudos e pesquisas, como os Núcleos de Estudos AfroBrasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e trocar experiências para planos
institucionais, planos pedagógicos, planos e projetos de ensino.
Art. 6º Os sistemas de ensino e as entidades mantenedoras incentivarão e criarão condições
materiais e financeiras, assim como proverão as escolas, seus professores e alunos de material
bibliográfico e de outros materiais didáticos necessários para a educação das Relações ÉtnicoRaciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; as coordenações
pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos, para que os professores concebam e
desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os diferentes
componentes curriculares.
Art. 7º As instituições de ensino superior, respeitada a autonomia que lhe é devida, incluirão
nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos diferentes cursos que ministram, a
Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que
dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 003/2004.
Art. 8° Os sistemas de ensino tomarão providências para que seja respeitado o direito de
alunos afrodescendentes também freqüentarem estabelecimentos de ensino que contem com
instalações e equipamentos sólidos, atualizados, com professores competentes no domínio dos
conteúdos de ensino, comprometidos com a educação de negros e não negros, no sentido de
que venham a relacionar-se com respeito, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes,
palavras que impliquem desrespeito e discriminação.
Petronilha 0215/SOS
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Art. 9° Nos fins, responsabilidades e tarefas dos órgãos colegiados dos estabelecimentos de
ensino, será previsto o exame e encaminhamento de solução para situações de discriminação,
buscando-se criar situações educativas para o reconhecimento, valorização e respeito da
diversidade.
§ Único: As situações de racismo serão tratadas como crimes imprescritíveis e inafiançáveis,
conforme prevê o Art. 5º, XLII da Constituição Federal de 1988.
Art. 10 Os estabelecimentos de ensino de diferentes níveis, com o apoio e supervisão dos
sistemas de ensino desenvolverão a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, obedecendo as diretrizes do Parecer CNE/CP
003/2004, o que será considerado na avaliação de suas condições de funcionamento.
Art. 11 Os sistemas de ensino incentivarão pesquisas sobre processos educativos orientados
por valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de pesquisas de mesma
natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo de ampliação e fortalecimento de bases
teóricas para a educação brasileira.
Art. 12 Os sistemas de ensino orientarão e supervisionarão para que a edição de livros e de
outros materiais didáticos atenda ao disposto no Parecer CNE/CP 003/2004, no comprimento
da legislação em vigor.
Art. 13 Aos conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios caberá
aclimatar as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas por esta Resolução, dentro do
regime de colaboração e da autonomia de entes federativos e seus respectivos sistemas.
Art. 14 Os sistemas de ensino promoverão junto com ampla divulgação do Parecer CNE/CP
003/2004 e dessa Resolução, atividades periódicas, com a participação das redes das escolas
públicas e privadas, de exposição, avaliação e divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino
e aprendizagens de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e da Educação das Relações
Étnico-Raciais; assim como comunicarão, de forma detalhada, os resultados obtidos ao
Ministério da Educação, à Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, ao Conselho
Nacional de Educação e aos respectivos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, para
que encaminhem providências, que forem requeridas.
Art. 15 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Brasília(DF), 10 de março de 2004.
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO PLENO
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004. (*)
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana..
O Presidente do Conselho Nacional de Educação, tendo em vista o disposto no art. 9º, § 2º,
alínea “c”, da Lei nº 9.131, publicada em 25 de novembro de 1995, e com fundamentação no Parecer
CNE/CP 3/2004, de 10 de março de 2004, homologado pelo Ministro da Educação em 19 de maio de
2004, e que a este se integra, resolve:
Art. 1° A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a serem
observadas pelas Instituições de ensino, que atuam nos níveis e modalidades da Educação Brasileira e,
em especial, por Instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de
professores.
§ 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades
curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o
tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados
no Parecer CNE/CP 3/2004.
§ 2° O cumprimento das referidas Diretrizes Curriculares, por parte das instituições de ensino, será
considerado na avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento.

Art. 2° As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas constituem-se de
orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da
Educação, e têm por meta, promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da
sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas,
rumo à construção de nação democrática.
§ 1° A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e produção de
conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade
étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos,
respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia
brasileira.
§ 2º O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo o
reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a
garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado
das indígenas, européias, asiáticas.
§ 3º Caberá aos conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
desenvolver as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas por esta Resolução, dentro do regime de
colaboração e da autonomia de entes federativos e seus respectivos sistemas.
Art. 3° A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura AfroBrasileira, e História e Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos, competências,
atitudes e valores, a serem estabelecidos pelas Instituições de ensino e seus professores, com o apoio e
supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendidas as
indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 003/2004.
§ 1° Os sistemas de ensino e as entidades mantenedoras incentivarão e criarão condições
materiais e financeiras, assim como proverão as escolas, professores e alunos, de material

(*) CNE/CP Resolução 1/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de junho de 2004, Seção 1, p. 11.
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bibliográfico e de outros materiais didáticos necessários para a educação tratada no “caput” deste
artigo.
§ 2° As coordenações pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos, para que os
professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os
diferentes componentes curriculares.
§ 3° O ensino sistemático de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação
Básica, nos termos da Lei 10639/2003, refere-se, em especial, aos componentes curriculares de
Educação Artística, Literatura e História do Brasil.
§ 4° Os sistemas de ensino incentivarão pesquisas sobre processos educativos orientados por
valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de pesquisas de mesma natureza
junto aos povos indígenas, com o objetivo de ampliação e fortalecimento de bases teóricas para a
educação brasileira.
Art. 4° Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de
comunicação com grupos do Movimento Negro, grupos culturais negros, instituições formadoras de
professores, núcleos de estudos e pesquisas, como os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, com a
finalidade de buscar subsídios e trocar experiências para planos institucionais, planos pedagógicos e
projetos de ensino.
Art. 5º Os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o direito de alunos
afrodescendentes de freqüentarem estabelecimentos de ensino de qualidade, que contenham
instalações e equipamentos sólidos e atualizados, em cursos ministrados por professores competentes
no domínio de conteúdos de ensino e comprometidos com a educação de negros e não negros, sendo
capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação.
Art. 6° Os órgãos colegiados dos estabelecimentos de ensino, em suas finalidades,
responsabilidades e tarefas, incluirão o previsto o exame e encaminhamento de solução para situações
de discriminação, buscando-se criar situações educativas para o reconhecimento, valorização e
respeito da diversidade.
§ Único: Os casos que caracterizem racismo serão tratados como crimes imprescritíveis e
inafiançáveis, conforme prevê o Art. 5º, XLII da Constituição Federal de 1988.
Art. 7º Os sistemas de ensino orientarão e supervisionarão a elaboração e edição de livros e
outros materiais didáticos, em atendimento ao disposto no Parecer CNE/CP 003/2004.
Art. 8º Os sistemas de ensino promoverão ampla divulgação do Parecer CNE/CP 003/2004 e
dessa Resolução, em atividades periódicas, com a participação das redes das escolas públicas e
privadas, de exposição, avaliação e divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e aprendizagens de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e da Educação das Relações Étnico-Raciais.
§ 1° Os resultados obtidos com as atividades mencionadas no caput deste artigo serão
comunicados de forma detalhada ao Ministério da Educação, à Secretaria Especial de Promoção da
Igualdade Racial, ao Conselho Nacional de Educação e aos respectivos Conselhos Estaduais e
Municipais de Educação, para que encaminhem providências, que forem requeridas.
Art. 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Roberto Cláudio Frota Bezerra
Presidente do Conselho Nacional de Educação
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2005 (*) (**)
Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo
Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a
Educação Profissional Técnica de nível médio às disposições
do Decreto nº 5.154/2004.
Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no uso
de suas atribuições legais, conferidas na alínea “c” do § 1º do artigo 9º da Lei nº 4.024/61,
com a redação dada pela Lei nº 9.131/95, em conformidade com o Decreto nº 5.154/2004 e
com fundamento no Parecer CNE/CEB n° 39/2004, homologado pelo Senhor Ministro da
Educação em 6 de janeiro de 2005, resolve:
Art. 1º Será incluído § 3º, no artigo 12 da Resolução CNE/CEB 3/98, com a seguinte
redação:
“§ 3º A articulação entre a Educação Profissional Técnica de nível médio e o
Ensino Médio se dará das seguintes formas:
I. integrada, no mesmo estabelecimento de ensino, contando com matrícula
única para cada aluno;
II. concomitante, no mesmo estabelecimento de ensino ou em instituições de
ensino distintas, aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis, ou
mediante convênio de intercomplementaridade; e
III. subseqüente, oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino Médio.”
Art. 2º O Artigo 13 da Resolução CNE/CEB 3/98 passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 13 Os estudos concluídos no Ensino Médio serão considerados como
básicos para a obtenção de uma habilitação profissional técnica de nível médio,
decorrente da execução de curso de técnico de nível médio realizado nas formas
integrada, concomitante ou subseqüente ao Ensino Médio.”
Art. 3º A nomenclatura dos cursos e programas de Educação Profissional passará a ser
atualizada nos seguintes termos:
I. “Educação Profissional de nível básico” passa a denominar-se “formação
inicial e continuada de trabalhadores”;
II. “Educação Profissional de nível técnico” passa a denominar-se “Educação
Profissional Técnica de nível médio”;
III. “Educação Profissional de nível tecnológico” passa a denominar-se
“Educação Profissional Tecnológica, de graduação e de pós-graduação”.
Art. 4º Os novos cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio oferecidos
na forma integrada com o Ensino Médio, na mesma instituição de ensino, ou na forma
concomitante com o Ensino Médio, em instituições de ensino distintas, mas com projetos
pedagógicos unificados, mediante convênio de intercomplementaridade, deverão ter seus
(*)

CNE. Resolução CNE/CEB 1/2005 Diário Oficial da União, de 11 de março de 2005, Seção 1, p. 9
Alterada pela Resolução CNE/CEB 4/2005
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planos de curso técnico de nível médio e projetos pedagógicos específicos contemplando essa
situação, submetidos à devida aprovação dos órgãos próprios do respectivo sistema de ensino.
Art. 5º Os cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio realizados de
forma integrada com o Ensino Médio, terão suas cargas horárias totais ampliadas para um
mínimo de 3.000 horas para as habilitações profissionais que exigem mínimo de 800 horas; de
3.100 horas para aquelas que exigem mínimo de 1.000 horas e 3.200 horas para aquelas que
exigem mínimo de 1.200 horas.
Art. 6º Os cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio realizados nas
formas concomitante ou subseqüente ao Ensino Médio deverão considerar a carga horária
total do Ensino Médio, nas modalidades regular ou de Educação de Jovens e Adultos e
praticar a carga horária mínima exigida pela respectiva habilitação profissional, da ordem de
800, 1.000 ou 1.200 horas, segundo a correspondente área profissional.
Art. 7º Os diplomas de técnico de nível médio correspondentes aos cursos realizados
nos termos do Artigo 5º desta Resolução terão validade tanto para fins de habilitação
profissional, quanto para fins de certificação do Ensino Médio, para continuidade de estudos
na Educação Superior.
Art. 8º Ficam mantidas as Resoluções CNE/CEB nos 3/98 e 4/99, com as alterações
introduzidas por esta resolução.
Art. 9º Esta Resolução engloba as orientações constantes do Parecer CNE/CEB nº
39/2004 e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e
preservados os direitos de quem já iniciou cursos no regime anterior.
CESAR CALLEGARI
Presidente da Câmara de Educação Básica
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Lei 14737 - 08 de Junho de 2005
Publicado no Diário Oficial nº. 6993 de 9 de Junho de 2005
Súmula: Cria o Dia da Água, a ser comemorado no dia 22 de março.
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica criado no calendário oficial do Estado do Paraná o Dia da Água, a ser comemorado no
dia 22 de março.
Parágrafo único. As escolas incluirão o tema nos respectivos programas, com lições sobre a
importância da preservação dos mananciais de água.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 08 de junho de 2005.
Roberto Requião
Governador do Estado
Luiz Eduardo Cheida
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Mauricío Requião de Mello e Silva
Secretário de Estado da Educação
Caíto Quintana
Chefe da Casa Civil

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
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Lei 14746 - 21 de Junho de 2005
Publicado no Diário Oficial nº. 7002 de 22 de Junho de 2005
Súmula: Institui o "Dia da Bandeira do Estado do Paraná".
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica instituído o dia 16 de março como sendo o "Dia da Bandeira do Estado do Paraná".
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 21 de junho de 2005.
Roberto Requião
Governador do Estado
Vera Maria Haj Mussi Augusto
Secretária de Estado da Cultura
Caíto Quintana
Chefe da Casa Civil

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
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Lei 14821 - 11 de Agosto de 2005
Publicado no Diário Oficial nº. 7048 de 25 de Agosto de 2005
Súmula: Institui o Dia da Poesia Paranaense, a ser comemorado, anualmente no dia 12 de outubro.
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná aprovou e eu promulgo, nos termos do § 7º do
Artigo 71 da Constituição Estadual, a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído o "Dia da Poesia Paranaense" a ser comemorado, anualmente, no dia 12 de
outubro, data do nascimento da Poetisa Helena Kolody.
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Dezenove de Dezembro, em 11 de agosto de 2005.
Hermas Brandão
Presidente

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
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Lei 14779 - 12 de Julho de 2005
Publicado no Diário Oficial nº. 7017 de 13 de Julho de 2005
Súmula: Institui o "Dia do Estado do Paraná e do Hino do Estado do Paraná".
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica instituído o dia 19 de dezembro como sendo o "Dia do Estado do Paraná e do Hino do
Estado do Paraná".
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 12 de julho de 2005.
Roberto Requião
Governador do Estado
Vera Maria Haj Mussi Augusto
Secretária de Estado da Cultura
Caíto Quintana
Chefe da Casa Civil

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
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Lei 14770 - 30 de Junho de 2005
Publicado no Diário Oficial nº. 7015 de 11 de Julho de 2005
Súmula: Institui, no Estado do Paraná, o Dia Estadual dos Desbravadores.
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná aprovou e eu promulgo, nos termos do § 7º do
Artigo 71 da Constituição Estadual, a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído, no quarto sábado do mês de abril o "Dia Estadual dos Desbravadores", a ser
comemorado anualmente, constando, portanto, no calendário de eventos do Paraná.
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Dezenove de Dezembro, em 30 de junho de 2005.
Hermas Brandão
Presidente

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 02/2005/DG

A COMISSÃO CENTRAL DA SEED, no uso de suas atribuições legais designadas
pelo Secretário de Estado da Educação, através das Resoluções n.º 1454/05 e n.º 2730/05,
estabelece normas complementares para o processo de escolha de Diretores e Diretores Auxiliares
dos Estabelecimentos da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná, a ser realizado em 25 de
novembro de 2005.
DAS ELEIÇÕES
I - DA COMISSÃO CENTRAL
Art.1.º A Comissão Central, composta por oito servidores da Secretaria de Estado da
Educação, e um Diretor da ativa, designada pelo Secretário de Estado da Educação, terá as
seguintes atribuições:
I-

homologar as Comissões dos Núcleos Regionais de Educação que executarão
o Processo de Consulta nos Estabelecimentos de Ensino;

II- coordenar o processo de escolha de Diretores em nível estadual;
III- orientar as Comissões dos Núcleos Regionais de Educação e os Prepostos dos
municípios;
IV- analisar os casos omissos para apreciação do Secretário de Estado da
Educação;
V- receber das Comissões dos Núcleos Regionais de Educação a listagem dos
candidatos eleitos para fins de designação à função;
VI- apresentar à Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Educação os
recursos impetrados, judicialmente, contra o Processo de Consulta para
análise e providências cabíveis;
VII-receber das Comissões dos Núcleos Regionais de Educação os recursos
contra o resultado das eleições, homologados ou não, para decisão do
Secretário de Estado da Educação.
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II - DAS COMISSÕES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
Art. 2.º As Comissões dos Núcleos Regionais de Educação, compostas por cinco
servidores públicos estáveis, coordenarão o Processo de Consulta nas respectivas jurisdições, sendo
presididas pelos chefes dos NREs, tendo as seguintes competências:
I-

designar Prepostos para coordenar o Processo de Consulta nos municípios;

II-

preparar e repassar aos Prepostos locais todas as informações recebidas da
Comissão Central, bem como todo o material necessário à realização do
Processo de Consulta;

III-

coordenar e supervisionar as ações dos Prepostos locais;

IV- nos casos de ausência, impedimento ou omissão dos Prepostos locais,
responder em nome deles para o fiel cumprimento das normas relativas ao
Processo de Consulta;
V-

apreciar e esclarecer dúvidas ocorridas durante o Processo de Consulta e não
resolvidas pelos Prepostos locais;

VI- encaminhar à Comissão Central os recursos interpostos contra o resultado
do Processo de Consulta, no prazo de 24 horas (vinte e quatro) contadas do
recebimento, homologando ou não o Parecer do Preposto, para decisão do
Secretário de Estado da Educação;
VII- preparar e encaminhar à Comissão Central a listagem dos eleitos às funções
de Diretor e Diretor Auxiliar, indicando nome, RG, linha funcional, carga
horária e nome do Estabelecimento de Ensino;
VIII- manter sob a guarda as Atas de votação, escrutinação e resultado final,
enviados pelos Prepostos.
III - DOS PREPOSTOS
Art. 3.º Aos Prepostos competirá:
I-

receber do Diretor do Estabelecimento de Ensino a relação dos membros da
Comissão Eleitoral;
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II- determinar ao Diretor do Estabelecimento de Ensino a adoção das
providências preconizadas por esta Instrução, prestando todo o apoio
necessário, a fim de assegurar o seu fiel cumprimento no prazo e forma
estabelecidos;
III- orientar as Comissões Eleitorais dos Estabelecimentos de Ensino, para a
perfeita execução do Processo de Consulta, respeitando as normas
estabelecidas na Lei Estadual n.º 14.231/03 e na presente Instrução;
IV- repassar às Comissões Eleitorais dos Estabelecimentos de Ensino todas as
informações e materiais recebidos das Comissões dos Núcleos Regionais de
Educação;
V- legitimar os recursos interpostos contra os atos preparatórios do Processo de
Consulta, em 24 (vinte e quatro) horas;
VI- receber os recursos contra o resultado final do Processo de Consulta, emitindo
parecer e encaminhando às Comissões dos Núcleos Regionais de Educação,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da interposição.
VII-encaminhar às Comissões dos Núcleos Regionais de Educação as Atas de
votação, de escrutinação e o mapa de apuração com o resultado final da
votação.
IV - DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 4º Compete ao Diretor do Estabelecimento de Ensino a convocação de Assembléia
para a escolha dos membros da Comissão Eleitoral de que trata o artigo 5.º da Lei n.º14.231/03, a
ser composta pelos representantes dos seguintes segmentos:
I-

professores – 2 (dois);

II- Professores Pedagogos (Equipe Técnico-Pedagógica) – 2 (dois);
III- funcionários – 2 (dois);
IV- alunos votantes – 2 (dois);
V- representantes legais dos alunos não-votantes – 2 (dois).
§ 1.º A Comissão Eleitoral terá no mínimo seis representantes.
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§ 2.º Por representante legal entende-se: pai ou mãe ou responsável legal pelos alunos
não-votantes.
§ 3.º O Diretor do Estabelecimento de Ensino encaminhará ao Preposto, através de
ofício, os nomes dos membros da Comissão Eleitoral.
Art. 5.º Cada representante dos segmentos acima será eleito entre seus pares, reunidos
em dia, hora e local a serem amplamente divulgados pela Direção.
Parágrafo único - As reuniões serão lavradas em Atas no livro próprio do
Estabelecimento de Ensino.
Art. 6.º Após constituída, a Comissão Eleitoral elegerá um dos seus membros para
presidi-la, preferencialmente, um servidor público.
Art. 7.º Os membros da Comissão Eleitoral serão dispensados de suas atividades
normais nas 48 (quarenta e oito) horas anteriores ao pleito e, antes deste prazo, o Diretor deverá
dispensá-los sempre que necessário.
Art. 8.º Compete à Comissão Eleitoral, além de outras, as seguintes atribuições
específicas:
I-

divulgar à Comunidade Escolar, amplamente, as normas e critérios relativos
ao processo eleitoral;

II-

planejar, organizar e executar o processo eleitoral no Estabelecimento de
Ensino;

III- lavrar em Ata todas as decisões tomadas em reuniões;
IV- proceder

o

registro

das

chapas,

devidamente

acompanhado

da

documentação dos candidatos, conforme disposto na Lei Estadual
n.º 14.231/03;
V-

reunir os candidatos para efetuar o sorteio do número da(s) chapa(s);

VI- divulgar a(s)chapa(s) regularmente registrada(s), indicando o número de
cada chapa, em diversos locais do Estabelecimento de Ensino, conforme
modelo constante do Anexo VI;
VII- convocar Assembléia Geral com a Comunidade Escolar para a apresentação
das Propostas de Trabalho das chapas concorrentes;
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VIII- convocar a Comunidade Escolar para a votação, mediante Edital, a ser
afixado em locais públicos, no prazo previsto pelo cronograma, utilizando
o modelo constante do Anexo VII;
IX-

fazer um levantamento dos pais, de alunos não-votantes que estão
freqüentando o Ensino Fundamental, com base nos dados do SERE;

X-

preparar a relação de votantes, em ordem alfabética, distribuída em
listagem de no máximo 250 (duzentos e cinqüenta) nomes, conforme
modelos constantes dos Anexos I, II e III, e repassá-las às Mesas
Receptoras. A relação de votantes dos CEEBJAS deverá ser emitida no
sistema SABI na data de 08/11/2005, por meio da consulta
SABI>menu>consultas>matrículas. Desta relação dos CEEBJAS deverão
ser excluídos os candidatos a Exames Supletivos e os alunos dos Termos
de Cooperação Técnica, por não constituírem vínculo efetivo de matrícula;

XI-

carimbar as cédulas com o nome do Estabelecimento de Ensino;

XII-

designar, credenciar e instruir os componentes das Mesas Receptoras e
Escrutinadoras, com a devida antecedência, utilizando formulário
conforme modelos constantes dos Anexos IX e X;

XIII- credenciar os fiscais das chapas, conforme modelo constante do Anexo XI;
XIV- providenciar as urnas para as Mesas Receptoras;
XV-

afixar junto às cabines de votação a relação das chapas concorrentes,
constando: nome, apelido dos candidatos e número da chapa;

XVI- receber impugnações contra as chapas concorrentes, por motivo de
ineligibilidade de quaisquer dos candidatos, e juntamente com o Preposto
emitir Parecer decidindo nas 24h (vinte e quatro horas) do primeiro dia
útil subseqüente, contadas do recebimento;
XVII- receber e decidir a legitimidade dos pedidos de impugnação relativos aos
atos preparatórios concernentes ao processo. Desta decisão caberá recurso
ao Preposto;
XVIII- decidir a legitimidade dos pedidos de impugnação contra atos de Votação
ou Escrutinação não resolvidos pelas respectivas Mesas, em última
instância;
5
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XIX- após o encerramento do processo de Votação e Escrutinação, acondicionar
o material utilizado, encaminhando ao Preposto as Atas de Votação, de
Escrutinação e o mapa de apuração com o resultado final;
XX-

guardar todo o material da eleição após o encerramento do processo, pelo
prazo de 30 (trinta) dias antes da incineração, excluído o material que será
encaminhado ao Preposto;

XXI- divulgar o resultado final do processo eleitoral, por seu Presidente.
Parágrafo único - Compete à Comissão Eleitoral dos CEEBJAS providenciar urnas
locais para Professores e Alunos dos PACs, como também indicar representantes locais para os
mesmos, os quais terão a função de mesários receptores dos votos.
Terminada a votação, o representante local deverá lacrar as urnas e remetê-las ao
Preposto do Município e este encaminhará à Comissão Eleitoral do CEEBJA.
V – DAS INSCRIÇÕES
Art. 9.º São requisitos para o registro da chapa:
I–

pertencer ao Quadro Próprio do Magistério, ao Quadro Único de Pessoal,
ao Quadro Próprio do Poder Executivo, ou que mantenham vínculo CLT
com o Estado (TF 57, TF58 e CLAD);

II–

possuir curso superior com licenciatura ou, quando se tratar de
Estabelecimento de Ensino que ministre apenas educação infantil e ensino
fundamental até a 4ª série, pelo menos o curso magistério;

III–

ter, no mínimo, 90 (noventa) dias ininterruptos de exercício no
Estabelecimento de Ensino que pretende dirigir até a data do registro da
chapa;

IV –

ter disponibilidade legal para assumir a função, no caso de
Estabelecimento de Ensino que tenha demanda de 40 (quarenta) horas de
direção;

V–

não ter cumprido pena estabelecida em sentença criminal transitada em
julgado nos últimos 2 (dois) anos;
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VI –

não ter sido condenado, nos últimas 3 (três) anos, ao cumprimento de
penalidade administrativa de suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias ou
mais, multa, destituição da função, demissão e cassação de aposentadoria (
transcrição parcial do Artigo 8º da Lei Estadual n.º 14.231/03).

§.1.º Os professores e os funcionários com vínculo CLT (TF 57, TF 58 e CLAD) com o
Estado poderão se candidatar a Diretor(a) e a Diretor(a) Auxiliar, nesse processo de Consulta de
2005, estando cientes da possível dispensa por nulidade do contrato conforme o disposto no Parecer
357/2005 – AJ/SEED (em anexo).
§ 2.º Estão assegurados os registros de candidatos a Diretor ou Diretor Auxiliar que
tenham exercido 90 (noventa) dias ininterruptos, a qualquer tempo, supridos ou não no momento da
inscrição, no Estabelecimento de Ensino.
§ 3.º Os candidatos a Diretor ou Diretor Auxiliar dos Estabelecimentos de Ensino,
exclusivamente de Educação Profissional, poderão ser registrados mediante a comprovação de
formação superior na sua área específica.
§ 4.º A carga horária do candidato a Diretor Auxiliar não poderá ser superior à carga
horária do candidato a Diretor.
§ 5.º Os Professores que estão em Estágio Probatório poderão se candidatar a Diretor ou
a Diretor Auxiliar.
§ 6.º O número de candidatos, na chapa, está condicionado ao porte do Estabelecimento
de Ensino (conforme Resolução n.º 1.150/02). As demandas especiais não são consideradas para a
inscrição.
§ 7.º Havendo diminuição da demanda no Estabelecimento de Ensino, a Direção e a
Direção Auxiliar ficarão da seguinte forma:
I-

se houver redução da demanda na função de Direção, conforme o porte,
haverá cancelamento das horas em excesso;

II -

Se houver redução da demanda na função de Direção Auxiliar, o
cancelamento seguirá a ordem em que a chapa foi registrada, começando
pelo último colocado.

§ 8.º Havendo aumento de demanda no Estabelecimento de Ensino, a Direção e a
Direção Auxiliar ficarão da seguinte forma:
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I–

A Direção completará a sua carga horária;

II -

A Direção Auxiliar poderá completar sua carga horária permitida pela
legislação;

III –

Não sendo possível assumir a função atribuída ao Diretor Auxiliar eleito
na chapa, será necessário realizar uma Assembléia Geral Extraordinária,
no Estabelecimento de Ensino, para escolher outro integrante da Equipe
Administrativa (Direção Auxiliar). Esse Processo será organizado pelo
Conselho Escolar.

§ 9.º O Processo de Consulta nas Unidades Didático Produtivas (Colégios Agrícolas)
obedecerá a seguinte demanda:
a). Direção: 40 horas – independente do número de turnos ofertados;
b). Direção Auxiliar: 40 horas – independente do número de turnos ofertados e
c). Direção Auxiliar da Unidade Produtiva: 40 horas – independente do número de
turnos ofertados.
§ 10. No ato da Inscrição, os Candidatos ou as Chapas precisam apresentar um Plano de
Ação para os dois anos de Mandato (2006-2007). Esse Plano servirá como subsídio para a
Coordenação de Apoio à Direção e Equipe Pedagógica – CADEP organizar o Projeto de Formação
Continuada dos Diretores da Rede Pública Estadual de Educação Básica. Cópias dos planos devem
ser enviadas ao Núcleo Regional de Educação que as remeterá à CADEP.
VI - DAS CHAPAS
Art. 10 Na composição das chapas, o candidato a Diretor indicará o(s) nome(s) do(s)
candidato(s) a Diretor(es) Auxiliar(es), acrescentando, eventualmente, o(s) apelido(s) de
identificação.
Art. 11 Havendo mais de 01(uma) chapa registrada, a Comissão Eleitoral, em reunião
com os candidatos, procederá o sorteio dos números das chapas.
Art. 12 Cada chapa concorrente terá direito até 05(cinco) fiscais, dentre os eleitores do
Estabelecimento de Ensino, antecipadamente credenciados pelo Presidente da Comissão Eleitoral.
Parágrafo único - Os fiscais solicitarão aos Presidentes das respectivas Mesas o
registro em Ata de irregularidades ocorridas na Votação ou na Escrutinação.
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Art. 13 Havendo algum tipo de impedimento, o(a) candidato(a) inscrito(a) na Chapa
poderá ser substituído(a) em até 72(setenta e duas) horas antes do pleito.
Art. 14 Os Centros Estaduais de Educação Profissional poderão seguir o que determina
a Lei Estadual n.º 14.231/03, sobre os requisitos para o Registro de Chapa (Artigo 8.º - em todos
os seus incisos. E os Centros que possuem recursos humanos previstos no Parágrafo 1.º do referido
Artigo, seguem esta orientação. Os demais, seguem a Lei, sem considerar esse parágrafo.).
VII– DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS
Art. 15 As impugnações e os recursos, no processo eleitoral, não terão efeito
suspensivo.
Art. 16 Só serão recebidos os recursos que estiverem devidamente instruídos com
documentos que comprovem o alegado.
Art. 17 Todos os Pareceres emitidos deverão ser circunstanciados e fundamentados na
Lei Estadual n.º 14.231/03 e nesta Instrução.
Art. 18 A Comissão Eleitoral e o Preposto decidirão, mediante Parecer, os pedidos de
impugnação contra os atos preparatórios, em 24h (vinte e quatro horas), contadas a partir do
recebimento.
Parágrafo único. Os pedidos de impugnação contra atos preparatórios, ocorridos nas
48h (quarenta e oito horas) antecedentes ao dia da votação, deverão ser decididos de imediato pela
Comissão Eleitoral, ouvido o Preposto, não cabendo recurso.
Art. 19 O Presidente da Comissão Eleitoral e o Preposto deverão anotar o local, o dia e
a hora do recebimento das impugnações e dos recursos, respectivamente.
Art. 20 Os pedidos de impugnação dos mesários, devidamente fundamentados, serão
dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, em até 24h (vinte e quatro horas) após a designação.
Caso sejam pertinentes os pedidos, os mesários serão substituídos.
Art. 21 Os pedidos de impugnação contra atos da Votação e da Escrutinação deverão
ser dirigidos ao Presidente da Mesa Receptora ou Escrutinadora, respectivamente, que decidirão de
imediato. Havendo controvérsia na decisão, caberá à Comissão Eleitoral solucioná-la, em última
instância.
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Art. 22 A divulgação do resultado final, a ser realizada pelo Presidente da Comissão
Eleitoral, caberá recurso, instruído interposto pelo candidato a Diretor e Diretor Auxiliar, perante o
Preposto que, ao receber, emitirá Parecer e o encaminhará às Comissões dos Núcleos Regionais de
Educação que, homologando ou não o Parecer, farão a remessa à Comissão da SEED que
solicitará Parecer da Assessoria Jurídica, se necessário e; em última instância, será
encaminhado para decisão do Secretário de Estado da Educação.
Art. 23 O prazo para interpor o recurso de que trata o artigo anterior terá início no
primeiro dia útil subseqüente à divulgação do resultado.
VIII– DA VOTAÇÃO
DAS MESAS RECEPTORAS
Art. 24 A Mesa Receptora, designada pela Comissão Eleitoral, será constituída por
votantes, sendo 03(três) membros efetivos e 02 (dois) suplentes, que escolherão entre si o
Presidente e o Secretário.
Art. 25 Compete à Mesa Receptora:
I-

autenticar com suas rubricas as cédulas oficiais;

II-

verificar, antes do eleitor votar, a coincidência da assinatura do votante,
através da apresentação do RG ou Carteira de Trabalho;

III-

solucionar imediatamente as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem;

IV- decidir de imediato os pedidos de impugnação contra a votação;
V-

lavrar Ata de Votação anotando todas as ocorrências;

VI- remeter a documentação à Mesa Escrutinadora, concluída a votação.
Art. 26 Não poderão ausentar-se, simultaneamente, o Presidente e o Secretário.
Art. 27 Na ausência temporária do Presidente, o Secretário ocupará suas funções,
respondendo pela ordem e regularidade do processo eleitoral.
Art. 28 Em cada Mesa Receptora haverá uma Listagem de Eleitores, que não deverá
ultrapassar 250 (duzentos e cinqüenta) votantes, organizada pela Comissão Eleitoral.
Art. 29 A Mesa Receptora será instalada em local adequado, de forma a assegurar a
privacidade e o voto secreto do eleitor.
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Art. 30 Somente poderão permanecer no recinto destinado à Mesa Receptora os seus
membros, os candidatos e os fiscais, e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor.
Art. 31 No recinto onde funcionará a Mesa Receptora será colocada, em local visível, a
relação das chapas concorrentes ao pleito, constando o nome, o apelido dos candidatos e o número
da chapa.
Art. 32 Cada Mesa Receptora recolherá os votos dos eleitores no período compreendido
entre às 8h e 22h, admitida a constituição de três grupos de mesários para trabalhar
subseqüentemente, evitando a interrupção.
Art. 33 Nenhuma autoridade estranha à Mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em
seu regular funcionamento, salvo o Presidente da Comissão Eleitoral, ouvido os seus membros,
quando solicitado.
Art. 34 O Presidente da Mesa que é, durante os trabalhos, a autoridade superior,
assegurará a ordem e o direito à liberdade de escolha do eleitor e o Presidente da Comissão Eleitoral
responderá pela manutenção da ordem no recinto do Estabelecimento de Ensino.
Art. 35 Só terá direito ao voto aquele responsável que estiver na lista de alunos nãovotantes, de acordo com o SERE.
Art. 36 Não constando na Lista de Votantes o nome de algum eleitor devidamente
habilitado, este deverá votar se obtiver a legitimidade reconhecida, por escrito, pelo Presidente da
Mesa Receptora.
Art. 37 Em casos de dúvida, a Mesa Receptora tomará o voto do eleitor em separado,
recolhendo-o em envelope, que será devidamente fechado e depositado na urna com registro em
Ata, para posterior apreciação pela Mesa Escrutinadora.
Art. 38 O voto deverá constar em cédula oficial, carimbada e rubricada, conforme
modelo constante do Anexo IV.
Art. 39 Após a identificação, o eleitor deverá assinar a lista de votantes, recebendo a
Cédula Oficial, carimbada e rubricada, onde marcará “X” na Chapa escolhida, de maneira pessoal e
secreta, depositando a cédula na urna, após dobrá-la.
Art. 40 Às 22 horas, o Presidente da Mesa Receptora distribuirá as senhas aos
presentes, habilitando-os a votar e impedindo aqueles que se apresentarem após aquele horário.
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Art. 41 Os trabalhos da Mesa Receptora poderão ser encerrados antes do horário
estabelecido, desde que tenham comparecido todos os votantes.
Art. 42 Os trabalhos da Mesa Receptora serão lavrados em Ata de Votação, conforme
modelo constante do Anexo V.
DAS MESAS ESCRUTINADORAS
Art. 43 A Mesa Escrutinadora, designada pela Comissão Eleitoral, será constituída por
votantes, sendo 03 (três) membros efetivos e 02 (dois) suplentes, que escolherão entre si o
Presidente e o Secretário.
Art. 44 Nos Estabelecimentos de Ensino onde não for possível a escolha de
escrutinadores, a apuração poderá ser feita pelos Mesários da Votação, observando-se que uma
Mesa não poderá contar seus próprios votos recolhidos.
Art. 45 O Presidente da Mesa Escrutinadora que é, durante os trabalhos, a autoridade
superior, assegurará a ordem para o bom andamento dos trabalhos e o Presidente da Comissão
Eleitoral responderá pela manutenção da ordem no recinto do Estabelecimento de Ensino.
Art. 46 Nenhuma autoridade estranha à Mesa Escrutinadora poderá intervir, sob
pretexto algum, em seu regular funcionamento, salvo o Presidente da Comissão Eleitoral, ouvido
seus membros, quando solicitado.
Art. 47 A escrutinação será realizada ininterruptamente, em sessão pública, no mesmo
local da votação e deverá ocorrer imediatamente após o encerramento desta.
Parágrafo único. A escrutinação dos votos dos PAC's será realizada na Sede dos
CEEBJAS.
Art. 48 Antes de iniciar a escrutinação, a Mesa deverá analisar os votos em separado
constantes dos envelopes, anulando-os, se for o caso, ou incluindo-os entre os demais existentes na
urna, preservando o sigilo do voto.
Art. 49 A Mesa Escrutinadora verificará se o número de assinaturas constantes nas
listagens de votantes coincide com o número de cédulas existentes na urna. Não havendo
coincidência entre o número de assinaturas e o número de cédulas da urna, o fato somente
constituirá motivo de anulação da urna, se resultante de fraude comprovada.
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Art. 50 Se a Mesa Escrutinadora concluir que a irregularidade resultou de fraude
anulará a urna, fará contagem dos votos em separado desta urna, devendo ser encaminhado, através
do Preposto, à Comissão do Núcleo Regional de Educação, o relatório circunstanciado da
ocorrência acompanhado de toda a documentação comprobatória do ocorrido, para decisão.
Art. 51 As cédulas serão examinadas e lidas em voz alta por um dos componentes da
Mesa.
Art.52 Após fazer a declaração do voto branco ou nulo, será imediatamente escrito na
cédula, com caneta de tinta vermelha, a expressão “branco” ou “nulo”, respectivamente.
Art.53 Serão nulos os votos:
I-

registrados em cédulas que não correspondam ao modelo oficial e que não
estejam devidamente carimbadas e rubricadas;

II-

escritos de tal forma que torne duvidosa a manifestação da vontade do
eleitor;

III-

que contenham expressões, frases ou palavras que possam identificar o
votante.

Art.54 Concluídos os trabalhos de escrutinação serão lavrados em Ata, conforme
modelo constante do Anexo IX e encaminhado todo o material à Comissão Eleitoral.
Art.55 Recebida a documentação das Mesas de Escrutinação, a Comissão Eleitoral
deverá:
I-

verificar toda a documentação;

II-

verificar se a contagem dos votos está aritmeticamente correta, procedendo
à recontagem dos votos, se constatado algum erro;

III-

decidir quanto às irregularidades registradas em Ata;

IV-

registrar no mapa de apuração com o resultado final, cujo modelo consta
no Anexo XII, a soma dos votos alcançados pelas chapas, bem como a
soma dos votos brancos, aplicando a fórmula indicada na Lei Estadual n.º
14.231/03.

V-

apurar e divulgar o resultado final de cada chapa, com o respectivo
percentual alcançado por cada uma delas;

13

206

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

VI-

encaminhar ao Preposto as Atas de Votação, de Escrutinação e o Mapa de
Apuração com o Resultado Final, cujas fotocópias serão arquivadas no
Estabelecimento de Ensino.
IX – DA PROPAGANDA

Art. 56 Só será permitida a propaganda dos candidatos após a divulgação das chapas
registradas, com início em 4 de novembro e término em 22 de novembro, às 22 horas.
Art. 57 As chapas poderão promover suas candidaturas entre os votantes, dentro dos
parâmetros estabelecidos pela ética profissional e estatutária, previstos na Lei n.º 6.174/70, e na Lei
Complementar n.º 07/76 e de acordo com a Legislação Eleitoral.
Art. 58 Poderão ser realizadas até 03 (três) Assembléias para apresentação das
Propostas de Trabalho dos candidatos, de forma a atender os períodos de funcionamento do
Estabelecimento de Ensino.
Parágrafo único. Faculta-se à Comissão Eleitoral a realização de debate entre os
candidatos.
Art. 59 A propaganda não poderá exceder ao tempo de 20 min. (vinte minutos) em cada
sala de aula, e apenas uma vez.
Art. 60- É proibida a propaganda durante todo o processo de consulta para escolha de
diretores:
I-

que implicar em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva,
rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;

II-

que perturbar o sossego público, com algazarra ou abuso de instrumentos
sonoros ou sinais acústicos;

III-

que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, envolvida no processo de
consulta;

IV- que empregar meios destinados a criar artificialmente nos eleitores estados
mentais, emocionais e passionais.
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Art. 61. A propaganda irreal ,insidiosa ou manifestamente pessoal contra os
concorrentes deverá ser analisada pela Comissão Eleitoral que, se a entender incluída nessas
características, determinará sua imediata suspensão, alertando os candidatos, com a devida
comunicação ao preposto para os procedimentos legais cabíveis.
Art. 62 É VEDADO:
Durante todo o dia 25 de novembro (dia da votação):
I-

Em qualquer local público ou aberto ao público, a aglomeração de pessoas
portando flâmulas, bandeiras, de modo a caracterizar manifestação
coletiva, com ou sem a utilização de veículos.

II-

Aos mesários e aos escrutinadores, no recinto das seções eleitorais e juntas
apuradoras, o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer
propaganda de candidato.

III-

O uso de auto-falantes e amplificadores de som.

IV-

Qualquer distribuição de material de propaganda política, inclusive
volantes ou outros impressos (independentemente da distância ao local da
votação).

V-

A prática de aliciamento (inclusive corpo a corpo), coação ou
manifestação tendentes a influir na vontade do eleitor.

VI-

Oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto,
bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza.

VII-

O transporte de eleitores por parte dos candidatos ou seu representante.

VIII- As situações não especificadas nesta instrução, serão norteadas pela
Legislação Eleitoral vigente: Resolução n.º 21610/04do Tribunal Superior
Eleitoral e Lei n.º 6174/70 do Funcionário Público do Estado do Paraná.
Art.63 É permitido:
I-

A manifestação individual e silenciosa da preferência do cidadão por
candidato, incluída a que se contenha no próprio vestuário ou que se
expresse no porte de bandeira ou de flâmula ou pela utilização de adesivos
em veículos ou objetos de que tenha a posse.

II-

Aos fiscais das chapas, nos trabalhos de votação, inclusive dentro da
seção, constar em suas vestes ou crachás o nome e/ou número do
candidato a que representem.
15
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CALENDÁRIO DA PROPAGANDA ELEITORAL:
I-

22 de novembro – terça-feira.
- Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral.
- Último dia para a realização mediante comícios ou reuniões públicas.
- Último dia para a realização de debates.

II-

23 de novembro – quarta –feira.
- Último dia para a propaganda eleitoral.

III- 25 de novembro – sexta –feira.
- Dia da eleição
X – DAS SELEÇÕES
Art. 64 Os estabelecimentos de Educação de Jovens e Adultos da Rede Estadual de Educação
Básica que funcionam em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania/Departamento
Penitenciário, com atendimento a educandos em privação de liberdade, diante da especificidade dos alunos
que estão impedidos legalmente de votar, terão Processo de Seleção para Diretores que obedecerá critérios
próprios.
§ 1.º Esta Seleção será supervisionada, coordenada e executada por Comissão Especial, uma por
Estabelecimento de Ensino, constituída por 03 (três) servidores públicos da Secretaria de Estado da
Educação e/ou Núcleo Regional de Educação e 03 (três) servidores da entidade parceira, designadas por ato
próprio da Diretoria-Geral da SEED.
§ 2.º Não poderão compor a Comissão Especial servidores públicos em exercício no
Estabelecimento de Ensino e na unidade parceira.

§ 3.º Estas Comissões Especiais terão como atribuições:
I.

responsabilizar-se pelo processo de seleção;

II. proceder à proclamação do resultado da seleção, lavrando-se em ata
respectiva;
III. encaminhar ao respectivo Núcleo Regional de Educação, até o terceiro dia
útil subseqüente à realização da seleção, o seu resultado.
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Art. 65 As normas e procedimentos para realização do Processo de Seleção serão
estabelecidos em Edital da Diretoria-Geral da SEED, cuja elaboração e divulgação serão de
competência do Grupo de Recursos Humanos Setorial – GRHS/SEED, prevendo:
§ 1.º Inscrição nos NREs e 02 (duas) etapas classificatórias, a saber:
I.

análise de currículo, com documentos comprobatórios;

II.

entrevista.

§ 2.º Requisitos para inscrição:
I-

pertencer ao Quadro Próprio do Magistério ou Quadro Único de Pessoal ou
Quadro Próprio do Poder Executivo;

II-

possuir curso superior com licenciatura;

III-

não estar cumprindo estágio probatório;

IV- estar em exercício no Estabelecimento de Ensino pelo qual pretende
concorrer ao cargo.
V-

ter disponibilidade legal para assumir o cargo, de acordo com a demanda
existente no Estabelecimento de Ensino;

VI- não ter cumprido pena estabelecida em sentença criminal transitada em
julgado nos últimos 02 (dois) anos;
VII- não ter sido condenado, nos últimos 03 (três) anos, ao cumprimento de
penalidade administrativa de suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias ou
mais; multa, destituição da função, demissão ou cassação de aposentadoria.
VIII- apresentar termo de concordância com o calendário diferenciado.
Art. 66 Recursos poderão ser interpostos perante a Comissão Especial no prazo de 48
horas contadas a partir da divulgação do resultado.
XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 67 Na data do pleito, 25 de novembro de 2005 (sexta-feira), haverá aula
normalmente, inclusive nos PACs.
Art. 68 Os atuais Diretores que pretenderem concorrer à reeleição não se afastarão do
exercício da função.
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Art. 69 Conforme o disposto no §1.º do artigo 1.º da Lei Estadual nº 14.231/03, nos
CEEBJA SESI/CIC, no CEEBJA UEL e no CEEBJA UEPG o Diretor e o Diretor Auxiliar serão
indicados pela SEED e pelo respectivo Parceiro.
Parágrafo único. As indicações de que trata o "caput" deste artigo deverão ocorrer até
o dia 05 de dezembro de 2005.
Art. 70 Onde houver duas modalidades de Ensino, o Regular e a Educação de Jovens e
Adultos, haverá uma única Direção.
§ 1.º No Estabelecimento que administra EJA e que está em transição de um prédio
para outro, a Consulta para Escolha de Diretor e Diretor Auxiliar acontecerá no segundo Semestre
de 2006.
§ 2.º No Estabelecimento que oferta EJA e está ocorrendo a cessação gradativa e
definitiva, a direção atual permanece até o final do Processo.
Art.71 Nos Estabelecimentos que funcionam em prédios alocados ou cedidos deverá
ocorrer a eleição excetuando-se os cedidos e alocados de Instituição Religiosa.
Art.72 Nos casos em que a Comissão Central entender necessário, poderá um de seus
membros, acompanhar o processo de escolha ou escrutinação, excepcionalmente em determinado
local.
Art.73 Não poderão compor a Comissão Eleitoral, a Mesa Receptora e a Mesa
Escrutinadora: o candidato, seu cônjuge, parente até 2º grau, nem os servidores que estejam em
exercício nas funções de Diretor e Diretor Auxiliar.
Art.74 Atos preparatórios são todos aqueles praticados direta ou indiretamente por
quaisquer dos votantes, no período compreendido entre a divulgação da presente Instrução e o dia
anterior ao da votação.
Art.75 Atos da votação são aqueles praticados direta ou indiretamente por quaisquer
dos votantes, no dia da votação.
Art.76 Atos de escrutinação são aqueles praticados direta ou indiretamente por
quaisquer dos votantes, no período da escrutinação até a divulgação do resultado da eleição.
Art.77 Não será permitido o voto por procuração.
Art.78 Não poderão votar nem ser votados os servidores que estiverem em licença sem
vencimentos, à disposição de outros Órgãos e os que não tiverem vínculo contratual com a SEED.
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Art.79 O Diretor eleito, após ser designado pelo Secretário de Estado da Educação,
realizará uma Assembléia Geral Extraordinária à Comunidade Escolar, onde a Direção anterior
apresentará relatório técnico-pedagógico e prestação de contas relativos à gestão finda, constando
de Balanço financeiro, o Acervo Documental e o Inventário de Material. Os Prepostos deverão
acompanhar a realização das Assembléias.
Parágrafo único. Mesmo sendo o Diretor reeleito, deverá seguir a determinação do
"caput" deste artigo.
Art. 80 Compete aos Diretores e Diretor(es) Auxiliar(es) eleitos para o mandato
2006/2007 a participação nos programas de capacitação realizados pela SEED, sempre que
convocados.
Art. 81 É vedado qualquer tipo de manifestação de apreço ou desapreço aos candidatos
pelos membros das Comissões, pelos Prepostos e pelos Mesários.
Art. 82 Não serão consideradas interrupções para candidatura a Diretor e Diretor
Auxiliar, Licenças consideradas de efetivo exercício, previstas no artigo 128 da Lei n.º 6174/70.
Art. 83 Compete à Chefia do NRE emitir declaração ao candidato comprovando:
I- não ter sido condenado nos últimos três anos ao cumprimento de penalidade
administrativa de suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias ou mais, destituição
da função, demissão, cassação de aposentadoria ou esteja em disposição
funcional.
Art. 84 Compete ao Diretor do Estabelecimento de Ensino onde o candidato pretende
concorrer, emitir declaração comprovando 90 (noventa) dias de exercício ininterruptos, a qualquer
tempo, considerados até a data do pleito.
Art. 85 Compete ao candidato declarar, por escrito, não ter sido condenado penalmente,
com sentença transitada em julgado, e mediante impresso fornecido pelo NRE, declarar que não
está em acúmulo ilegal de cargo.
Art. 86 A documentação dos candidatos eleitos, apresentada no ato do registro da
candidatura, ficará arquivada no Núcleo Regional de Educação durante o mandato.
Art. 87 Por qualquer embaraço ao fiel cumprimento da presente Instrução, responderá o
servidor responsável, de conformidade com a Legislação a que estiver subordinado.
Art. 88 A Chefia do NRE dará exercício aos eleitos, após publicada designação no
Diário Oficial do Estado.
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Art. 89 Este procedimento eleitoral compreende a utilização dos seguintes anexos:
Anexo I – Relação de Representantes de Alunos Não-votantes.
Anexo II – Relação de Alunos Votantes;
Anexo III – Relação de Professores, Especialistas e Funcionários Votantes;
Anexo IV – Cédula de Votação
Anexo V – Ata de Votação;
Anexo VI – Relação das Chapas;
Anexo VII – Edital de Convocação;
Anexo VIII – Ata de Escrutinação;
Anexo IX

– Designação e Credenciamento dos Membros das Mesas Receptoras;

Anexo X

– Designação e Credenciamento dos Membros das Mesas Escrutinadoras;

Anexo XI

– Credencial de Fiscal;

Anexo XII – Mapa de Apuração com o Resultado Final;
Anexo XIII – Cronograma.
Art. 90 Os casos omissos serão analisados pela SEED.
Curitiba, 12 de setembro de 2005.

Ricardo Fernandes Bezerra
Diretor-Geral

Sérgio Fernandes Stacheski
Presidente da Comissão Central/SEED

CC-vidotti
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PROCESSO N.° 824/04

PROTOCOLO N.º 8.219.515-7

DELIBERAÇÃO N.º 11/05

APROVADA EM 14/12/05

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS
INTERESSADA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: CURITIBA
ASSUNTO: Prorrogação de prazo para adequação dos estabelecimentos de ensino da
rede estadual, conforme Deliberação n.º 07/03-CEE/PR, com autorização
para credenciamento de estabelecimentos de ensino para expedição de
documentação escolar.
RELATOR: PAULO MAIA DE OLIVEIRA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO do Paraná, no uso
de suas atribuições que lhe são cominadas no Art. 228 da Constituição Estadual e tendo
em vista o Parecer n.º 834/05 da Câmara de Legislação e Normas, que a esta se
incorpora,
DELIBERA:
Art. 1.º Fica prorrogado o prazo constante no artigo 2.º da Deliberação n.º 07/03CEE/PR até o final do ano de 2006 para cumprimento do disposto no Parecer que
acompanha a presente Deliberação.
Art. 2.º Fica a Secretaria de Estado da Educação – SEED autorizada a credenciar, em
cada município, estabelecimentos reconhecidos da rede pública estadual que ofertam
Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio, com a finalidade precípua de emissão de
documentação escolar para os alunos que integralizaram os currículos destes graus de
ensino nos estabelecimentos ainda não reconhecidos.
Art. 3.º Caberá à SEED/PR propiciar às escolas contempladas por esta Deliberação, a
implementação das condições básicas de funcionamento de forma a viabilizar
reconhecimento, conforme legislação em vigor.
Art. 4.º Deverá a SEED, até 31 de dezembro de 2006, encaminhar a este Conselho a
relação de medidas adotadas para suprir as deficiências das escolas, apontadas nos
demonstrativos dos Departamentos de Infra-Estrututa e do Ensino Fundamental e Médio
da SEED, anexados ao processo n.º 824/04, os quais devem fazer parte integrante do
Parecer nele expedido.
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Art. 5.º A presente Deliberação revoga a Deliberação n.º 07/03-CEE/PR, bem como as
disposições em contrário, passando a vigorar a partir da data de sua publicação.
Sala Pe. José de Anchieta, em 14 de novembro de 2005.
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Parecer n.º 834/05 - CLN

APROVADO EM 14/12/05

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS
INTERESSADA: SEED – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
MUNICÍPIO: CURITIBA
ASSUNTO: Credenciamento de estabelecimento para a expedição de documentação
escolar.
RELATOR: PAULO MAIA DE OLIVEIRA
I – RELATÓRIO
1. Histórico
Pelo Ofício n.º 2574/04-GS/SEED, a Secretaria de Estado da
Educação encaminha o protocolado supra que trata do encaminhamento, pelo
Departamento de Infra-estrutura, da relação nominal dos estabelecimentos de ensino,
constantes na Deliberação n.º 07/03-CEE, a qual determinava prazo para cumprimento
de exigências, as quais deveriam ser cumpridas até agosto de 2004.
A solicitação é no sentido de permitir o credenciamento, pela SEED,
de estabelecimentos de ensino já reconhecidos para expedir documentos escolares dos
estabelecimentos pendentes de reconhecimento, bem como solicitar a ampliação de
prazo, o que expirou em 01/08/04, para se equipar as escolas com os recursos
necessários ao reconhecimento.
2. No mérito
A Deliberação n.º 07/03-CEE/PR, com fundamento no Parecer n.º
01/03-CEE/PR, estabeleceu o prazo de 1.º de agosto de 2004, para que a SEED adotasse
medidas com vistas a suprir necessidades materiais e humanas de centenas de escolas da
rede pública estadual, as quais ofertavam o ensino fundamental e médio e que
dependiam de tempo para a implementação dos recursos suficientes para um regular
funcionamento.
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Expirado o prazo, veio o presente pedido, solicitando “permissão
para credenciar os Estabelecimentos de Ensino já reconhecidos, a fim de expedir os
documentos escolares daqueles pendentes de reconhecimento, bem como para
requerer a ampliação do prazo (1º/08/04), estipulado na Deliberação nº 07/03-CEE,
para equipar as escolas com os recursos necessários para o seu reconhecimento.”
Segundo a informação do Departamento de Infra-estrutura da SEED,
fls. 04, “há ainda um expressivo número daqueles Estabelecimentos de Ensino que
ainda não puderam ser completamente equipados conforme exigências do CEE, os
quais aguardam ser atendidos oportunamente pela SEED.”
Às fls. 05 a 40 constam as escolas ainda não reconhecidas até o final
do ano de 2004 e que aguardam para serem completamente equipadas conforme
exigências do CEE/PR. A SEED solicita o credenciamento de estabelecimentos de
ensino já reconhecidos para a expedição de documentos.
II - VOTO DO RELATOR
Considerando a disposição do Governo Estadual em atender as normas
estabelecidas em Deliberação deste Conselho, no que se refere às deficiências (falta de
professor com habilitação, especialista de educação, biblioteca, estrutura laboratorial,
etc.), apontadas no Parecer n.º 01/03-CEE/PR, este Relator vota favorável à solicitação
de dilação do prazo, estabelecido na Deliberação n.º 07/03-CEE/PR, até o final do ano
de 2006, de acordo com a minuta de Deliberação que acompanha o presente Parecer.
Deve ainda integrar o presente Parecer cópias das relações de fls. 05 a
40 do processo.
Quanto ao credenciamento de escolas reconhecidas para a expedição
de documentação, cabe à SEED todas as providências no que diz respeito à regularidade
do estabelecido em normas do Sistema.
É o Parecer.
CONCLUSÃO DA CÂMARA
A Câmara de Legislação e Normas aprova, por unanimidade, o Voto do Relator.
Curitiba, 13 de dezembro de 2005.
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DECISÃO DO PLENÁRIO
O Plenário do Conselho Estadual de Educação aprovou, por unanimidade, a Conclusão
da Câmara.
Sala Pe. José de Anchieta, em 14 de dezembro de 2005.
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005.

Vide Lei

no

9.394, de 1996

Texto compilado

Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI,
alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o que dispõem os arts. 8 o, § 1o, e 80 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como 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, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.
§ 1o A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares, para as
quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais para:
I - avaliações de estudantes;
II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente;
III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente; e
IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso.
Art. 2o A educação a distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades educacionais:
I - educação básica, nos termos do art. 30 deste Decreto;
II - educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
III - educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes;
IV - educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas:
a) técnicos, de nível médio; e
b) tecnológicos, de nível superior;
V - educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas:
a) seqüenciais;
b) de graduação;
c) de especialização;
d) de mestrado; e
e) de doutorado.
Art. 3o A criação, organização, oferta e desenvolvimento de cursos e programas a distância deverão
observar ao estabelecido na legislação e em regulamentações em vigor, para os respectivos níveis e
modalidades da educação nacional.
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§ 1o Os cursos e programas a distância deverão ser projetados com a mesma duração definida para
os respectivos cursos na modalidade presencial.
§ 2o 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.
Art. 4o A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, conclusão de estudos e
obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no processo, mediante:
I - cumprimento das atividades programadas; e
II - realização de exames presenciais.
§ 1o Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria instituição de ensino credenciada,
segundo procedimentos e critérios definidos no projeto pedagógico do curso ou programa.
§ 2o Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevalecer sobre os demais resultados
obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância.
Art. 5o Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos por instituições
credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional.
Parágrafo único. A emissão e registro de diplomas de cursos e programas a distância deverão ser
realizados conforme legislação educacional pertinente.
Art. 6o Os convênios e os acordos de cooperação celebrados para fins de oferta de cursos ou
programas a distância entre instituições de ensino brasileiras, devidamente credenciadas, e suas similares
estrangeiras, deverão ser previamente submetidos à análise e homologação pelo órgão normativo do
respectivo sistema de ensino, para que os diplomas e certificados emitidos tenham validade nacional.
Art. 7o Compete ao Ministério da Educação, mediante articulação entre seus órgãos, organizar, em
regime de colaboração, nos termos dos arts. 8o, 9o, 10 e 11 da Lei no 9.394, de 1996, a cooperação e
integração entre os sistemas de ensino, objetivando a padronização de normas e procedimentos para, em
atendimento ao disposto no art. 80 daquela Lei:
I - credenciamento e renovação de credenciamento de instituições para oferta de educação a
distância; e
II - autorização, renovação de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos
cursos ou programas a distância.
Parágrafo único. Os atos do Poder Público, citados nos incisos I e II, deverão ser pautados pelos
Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância, definidos pelo Ministério da Educação, em
colaboração com os sistemas de ensino.
Art. 8o Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, organizarão e manterão sistemas de
informação abertos ao público com os dados de:
I - credenciamento e renovação de credenciamento institucional;
II - autorização e renovação de autorização de cursos ou programas a distância;
III - reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos ou programas a distância; e
IV - resultados dos processos de supervisão e de avaliação.
Parágrafo único. O Ministério da Educação deverá organizar e manter sistema de informação, aberto
ao público, disponibilizando os dados nacionais referentes à educação a distancia.
CAPÍTULO II
DO CREDENCIAMENTO DE INSTRUÇÕES PARA OFERTA DE CURSOS E
PROGRAMAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA
Art. 9o O ato de credenciamento para a oferta de cursos e programas na modalidade a distância
destina-se às instituições de ensino, públicas ou privadas.
Parágrafo único. As instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas ou privadas, de
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comprovada excelência e de relevante produção em pesquisa, poderão solicitar credenciamento
institucional, para a oferta de cursos ou programas a distância de:
I - especialização;
II - mestrado;
III - doutorado; e
IV - educação profissional tecnológica de pós-graduação.
Art. 10. Compete ao Ministério da Educação promover os atos de credenciamento de instituições para
oferta de cursos e programas a distância para educação superior.
§ 1o O ato de credenciamento referido no caput considerará como abrangência para atuação da
instituição de ensino superior na modalidade de educação a distância, para fim de realização das atividades
presenciais obrigatórias, a sede da instituição acrescida dos endereços dos pólos de apoio presencial,
mediante avaliação in loco, aplicando-se os instrumentos de avaliação pertinentes e as disposições da Lei
no 10.870, de 19 de maio de 2004. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
§ 2o As atividades presenciais obrigatórias, compreendendo avaliação, estágios, defesa de trabalhos
ou prática em laboratório, conforme o art. 1 o, § 1o, serão realizados na sede da instituição ou nos pólos de
apoio presencial, devidamente credenciados. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
§ 3o A instituição poderá requerer a ampliação da abrangência de atuação, por meio do aumento do
número de pólos de apoio presencial, na forma de aditamento ao ato de credenciamento. (Incluído pelo
Decreto nº 6.303, de 2007)
§ 4o O pedido de aditamento será instruído com documentos que comprovem a existência de
estrutura física e recursos humanos necessários e adequados ao funcionamento dos pólos, observados os
referenciais de qualidade, comprovados em avaliação in loco. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
§ 5o No caso do pedido de aditamento visando ao funcionamento de pólo de apoio presencial no
exterior, o valor da taxa será complementado pela instituição com a diferença do custo de viagem e diárias
dos avaliadores no exterior, conforme cálculo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
§ 6o O pedido de ampliação da abrangência de atuação, nos termos deste artigo, somente poderá ser
efetuado após o reconhecimento do primeiro curso a distância da instituição, exceto na hipótese de
credenciamento para educação a distância limitado à oferta de pós-graduação lato sensu. (Incluído pelo
Decreto nº 6.303, de 2007)
§ 7o As instituições de educação superior integrantes dos sistemas estaduais que pretenderem
oferecer cursos superiores a distância devem ser previamente credenciadas pelo sistema federal,
informando os pólos de apoio presencial que integrarão sua estrutura, com a demonstração de suficiência
da estrutura física, tecnológica e de recursos humanos. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
Art. 11. Compete às autoridades dos sistemas de ensino estadual e do Distrito Federal promover os
atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos a distância no nível básico e, no âmbito da
respectiva unidade da Federação, nas modalidades de:
I - educação de jovens e adultos;
II - educação especial; e
III - educação profissional.
§ 1o Para atuar fora da unidade da Federação em que estiver sediada, a instituição deverá solicitar
credenciamento junto ao Ministério da Educação.
§ 2o O credenciamento institucional previsto no § 1o será realizado em regime de colaboração e
cooperação com os órgãos normativos dos sistemas de ensino envolvidos.
§ 3o Caberá ao órgão responsável pela educação a distância no Ministério da Educação, no prazo de
cento e oitenta dias, contados da publicação deste Decreto, coordenar os demais órgãos do Ministério e dos
sistemas de ensino para editar as normas complementares a este Decreto, para a implementação do
disposto nos §§ 1o e 2o.
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Art. 12. O pedido de credenciamento da instituição deverá ser formalizado junto ao órgão responsável,
mediante o cumprimento dos seguintes requisitos:
I - habilitação jurídica, regularidade fiscal e capacidade econômico-financeira, conforme dispõe a
legislação em vigor;
II - histórico de funcionamento da instituição de ensino, quando for o caso;
III - plano de desenvolvimento escolar, para as instituições de educação básica, que contemple a
oferta, a distância, de cursos profissionais de nível médio e para jovens e adultos;
IV - plano de desenvolvimento institucional, para as instituições de educação superior, que contemple
a oferta de cursos e programas a distância;
V - estatuto da universidade ou centro universitário, ou regimento da instituição isolada de educação
superior;
VI - projeto pedagógico para os cursos e programas que serão ofertados na modalidade a distância;
VII - garantia de corpo técnico e administrativo qualificado;
VIII - apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor e,
preferencialmente, com formação para o trabalho com educação a distância;
IX - apresentar, quando for o caso, os termos de convênios e de acordos de cooperação celebrados
entre instituições brasileiras e suas co-signatárias estrangeiras, para oferta de cursos ou programas a
distância;
X - descrição detalhada dos serviços de suporte e infra-estrutura adequados à realização do projeto
pedagógico, relativamente a:
a) instalações físicas e infra-estrutura tecnológica de suporte e atendimento remoto aos estudantes e
professores;
b) laboratórios científicos, quando for o caso;
c) pólos de educação a distância, entendidos como unidades operativas, no País ou no exterior, que
poderão ser organizados em conjunto com outras instituições, para a execução descentralizada de funções
pedagógico-administrativas do curso, quando for o caso;
c) pólo de apoio presencial é a unidade operacional, no País ou no exterior, para o desenvolvimento
descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a
distância; (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
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 educação a distância.
§ 1o A solicitação de credenciamento da instituição deve vir acompanhada de projeto pedagógico de
pelo
menos
um
curso
ou
programa
a
distância.
§ 2o No caso de instituições de ensino que estejam em funcionamento regular, poderá haver dispensa
integral ou parcial dos requisitos citados no inciso I.
§ 1o O pedido de credenciamento da instituição para educação a distância deve vir acompanhado de
pedido de autorização de pelo menos um curso na modalidade.(Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de
2007)
§ 2o O credenciamento para educação a distância que tenha por base curso de pós-graduação lato
sensu ficará limitado a esse nível.(Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
§ 3o A instituição credenciada exclusivamente para a oferta de pós-graduação lato sensu a distância
poderá requerer a ampliação da abrangência acadêmica, na forma de aditamento ao ato de
credenciamento. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
Art. 13. Para os fins de que trata este Decreto, os projetos pedagógicos de cursos e programas na
modalidade a distância deverão:
I - obedecer às diretrizes curriculares nacionais, estabelecidas pelo Ministério da Educação para os
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respectivos níveis e modalidades educacionais;
II - prever atendimento apropriado a estudantes portadores de necessidades especiais;
III - explicitar a concepção pedagógica dos cursos e programas a distância, com apresentação de:
a) os respectivos currículos;
b) o número de vagas proposto;
c) o sistema de avaliação do estudante, prevendo avaliações presenciais e avaliações a distância; e
d) descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais como estágios curriculares, defesa presencial
de trabalho de conclusão de curso e das atividades em laboratórios científicos, bem como o sistema de
controle de freqüência dos estudantes nessas atividades, quando for o caso.
Art. 14. O credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou programas a distância terá prazo
de validade de até cinco anos, podendo ser renovado mediante novo processo de avaliação.
§ 1o A instituição credenciada deverá iniciar o curso autorizado no prazo de até doze meses, a partir
da data da publicação do respectivo ato, ficando vedada, nesse período, a transferência dos cursos e da
instituição para outra mantenedora.
Art. 14. O credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou programas a distância terá prazo
de validade condicionado ao ciclo avaliativo, observado o Decreto n o 5.773, de 2006, e normas expedidas
pelo Ministério da Educação. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
§ 1o A instituição credenciada deverá iniciar o curso autorizado no prazo de até doze meses, a partir
da data da publicação do respectivo ato, ficando vedada a transferência de cursos para outra instituição.
(Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
§ 2o Caso a implementação de cursos autorizados não ocorra no prazo definido no § 1 o, os atos de
credenciamento e autorização de cursos serão automaticamente tornados sem efeitos.
§ 3o As renovações de credenciamento de instituições deverão ser solicitadas no período definido
pela legislação em vigor e serão concedidas por prazo limitado, não superior a cinco anos.
§ 3o Os pedidos de credenciamento e recredenciamento para educação a distância observarão a
disciplina processual aplicável aos processos regulatórios da educação superior, nos termos do Decreto n o
5.773, de 2006, e normas expedidas pelo Ministério da Educação. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de
2007)
§ 4o Os resultados do sistema de avaliação mencionado no art. 16 deverão ser considerados para os
procedimentos de renovação de credenciamento.
Art. 15. O ato de credenciamento de instituições para oferta de cursos ou programas a distância
definirá a abrangência de sua atuação no território nacional, a partir da capacidade institucional para oferta
de cursos ou programas, considerando as normas dos respectivos sistemas de ensino.
§ 1o A solicitação de ampliação da área de abrangência da instituição credenciada para oferta de
cursos superiores a distância deverá ser feita ao órgão responsável do Ministério da Educação.
§ 2o As manifestações emitidas sobre credenciamento e renovação de credenciamento de que trata
este artigo são passíveis de recurso ao órgão normativo do respectivo sistema de ensino.
Art. 15. Os pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos
superiores a distância de instituições integrantes do sistema federal devem tramitar perante os órgãos
próprios do Ministério da Educação. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
§ 1o Os pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos
superiores a distância oferecidos por instituições integrantes dos sistemas estaduais devem tramitar perante
os órgãos estaduais competentes, a quem caberá a respectiva supervisão. (Redação dada pelo Decreto nº
6.303, de 2007)
§ 2o Os cursos das instituições integrantes dos sistemas estaduais cujas atividades presenciais
obrigatórias forem realizados em pólos de apoio presencial fora do Estado sujeitam-se a autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento pelas autoridades competentes do sistema federal.
(Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
§ 3o A oferta de curso reconhecido na modalidade presencial, ainda que análogo ao curso a distância
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proposto, não dispensa a instituição do requerimento específico de autorização, quando for o caso, e
reconhecimento para cada um dos cursos, perante as autoridades competente. (Incluído pelo Decreto nº
6.303, de 2007)
Art. 16. O sistema de avaliação da educação superior, nos termos da Lei no 10.861, de 14 de abril de
2004, aplica-se integralmente à educação superior a distância.
Art. 17. Identificadas deficiências, irregularidades ou descumprimento das condições originalmente
estabelecidas, mediante ações de supervisão ou de avaliação de cursos ou instituições credenciadas para
educação a distância, o órgão competente do respectivo sistema de ensino determinará, em ato próprio,
observado o contraditório e ampla defesa:
I - instalação de diligência, sindicância ou processo administrativo;
II - suspensão do reconhecimento de cursos superiores ou da renovação de autorização de cursos da
educação básica ou profissional;
III - intervenção;
IV - desativação de cursos; ou
V - descredenciamento da instituição para educação a distância.
§ 1o A instituição ou curso que obtiver desempenho insatisfatório na avaliação de que trata a Lei no
10.861, de 2004, ficará sujeita ao disposto nos incisos I a IV, conforme o caso.
§ 2o As determinações de que trata o caput são passíveis de recurso ao órgão normativo do
respectivo sistema de ensino.
CAPÍTULO III
DA OFERTA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO ESPECIAL E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Art. 18. Os cursos e programas de educação a distância criados somente poderão ser implementados
para oferta após autorização dos órgãos competentes dos respectivos sistemas de ensino.
Art. 19. A matrícula em cursos a distância para educação básica de jovens e adultos poderá ser feita
independentemente de escolarização anterior, obedecida a idade mínima e mediante avaliação do
educando, que permita sua inscrição na etapa adequada, conforme normas do respectivo sistema de
ensino.
CAPÍTULO IV
DA OFERTA DE CURSOS SUPERIORES, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA
Art. 20. As instituições que detêm prerrogativa de autonomia universitária credenciadas para oferta de
educação superior a distância poderão criar, organizar e extinguir cursos ou programas de educação
superior nessa modalidade, conforme disposto no inciso I do art. 53 da Lei no 9.394, de 1996.
§ 1o Os cursos ou programas criados conforme o caput somente poderão ser ofertados nos limites da
abrangência definida no ato de credenciamento da instituição.
§ 2o Os atos mencionados no caput deverão ser comunicados à Secretaria de Educação Superior do
Ministério da Educação.
§ 3o O número de vagas ou sua alteração será fixado pela instituição detentora de prerrogativas de
autonomia universitária, a qual deverá observar capacidade institucional, tecnológica e operacional próprias
para oferecer cursos ou programas a distância.
Art. 21. Instituições credenciadas que não detêm prerrogativa de autonomia universitária deverão
solicitar, junto ao órgão competente do respectivo sistema de ensino, autorização para abertura de oferta de
cursos e programas de educação superior a distância.
§ 1o Nos atos de autorização de cursos superiores a distância, será definido o número de vagas a
serem ofertadas, mediante processo de avaliação externa a ser realizada pelo Ministério da Educação.
§ 2o Os cursos ou programas das instituições citadas no caput que venham a acompanhar a
solicitação de credenciamento para a oferta de educação a distância, nos termos do § 1 o do art. 12, também
deverão ser submetidos ao processo de autorização tratado neste artigo.

224

Art. 22. Os processos de reconhecimento e renovação do reconhecimento dos cursos superiores a
distância deverão ser solicitados conforme legislação educacional em vigor.
Parágrafo único. Nos atos citados no caput, deverão estar explicitados:
I - o prazo de reconhecimento; e
II - o número de vagas a serem ofertadas, em caso de instituição de ensino superior não detentora de
autonomia universitária.
Art. 23. A criação e autorização de cursos de graduação a distância deverão ser submetidas,
previamente, à manifestação do:
I - Conselho Nacional de Saúde, no caso dos cursos de Medicina, Odontologia e Psicologia; ou
II - Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no caso dos cursos de Direito.
Parágrafo único. A manifestação dos conselhos citados nos incisos I e II, consideradas as
especificidades da modalidade de educação a distância, terá procedimento análogo ao utilizado para os
cursos ou programas presenciais nessas áreas, nos termos da legislação vigente.
CAPÍTULO V
DA OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS DE PÓS-GRADUÇÃO A DISTÂNCIA
Art. 24. A oferta de cursos de especialização a distância, por instituição devidamente credenciada,
deverá cumprir, além do disposto neste Decreto, os demais dispositivos da legislação e normatização
pertinentes à educação, em geral, quanto:
I - à titulação do corpo docente;
II - aos exames presenciais; e
III - à apresentação presencial de trabalho de conclusão de curso ou de monografia.
Parágrafo único. As instituições credenciadas que ofereçam cursos de especialização a distância
deverão informar ao Ministério da Educação os dados referentes aos seus cursos, quando de sua criação.
Art. 25. Os cursos e programas de mestrado e doutorado a distância estarão sujeitos às exigências de
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento previstas na legislação específica em vigor.
§ 1o Os atos de autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento citados no caput
serão concedidos por prazo determinado conforme regulamentação.
§ 2o Caberá à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES editar as
normas complementares a este Decreto, para a implementação do que dispõe o caput, no prazo de cento e
oitenta dias, contados da data de sua publicação.
§ 2o Caberá à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES editar as
normas complementares a este Decreto, no âmbito da pós-graduação stricto sensu. (Redação dada pelo
Decreto nº 6.303, de 2007)
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26. As instituições credenciadas para oferta de cursos e programas a distância poderão
estabelecer vínculos para fazê-lo em bases territoriais múltiplas, mediante a formação de consórcios,
parcerias, celebração de convênios, acordos, contratos ou outros instrumentos similares, desde que
observadas as seguintes condições:
I - comprovação, por meio de ato do Ministério da Educação, após avaliação de comissão de
especialistas, de que as instituições vinculadas podem realizar as atividades específicas que lhes forem
atribuídas no projeto de educação a distância;
II - comprovação de que o trabalho em parceria está devidamente previsto e explicitado no:
a) plano de desenvolvimento institucional;
b) plano de desenvolvimento escolar; ou
c) projeto pedagógico, quando for o caso, das instituições parceiras;
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III - celebração do respectivo termo de compromisso, acordo ou convênio; e
IV - indicação das responsabilidades pela oferta dos cursos ou programas a distância, no que diz
respeito a:
a) implantação de pólos de educação a distância, quando for o caso;
b) seleção e capacitação dos professores e tutores;
c) matrícula, formação, acompanhamento e avaliação dos estudantes;
d) emissão e registro dos correspondentes diplomas ou certificados.
Art. 27. Os diplomas de cursos ou programas superiores de graduação e similares, a distância,
emitidos por instituição estrangeira, inclusive os ofertados em convênios com instituições sediadas no Brasil,
deverão ser submetidos para revalidação em universidade pública brasileira, conforme a legislação vigente.
§ 1o Para os fins de revalidação de diploma de curso ou programa de graduação, a universidade
poderá exigir que o portador do diploma estrangeiro se submeta a complementação de estudos, provas ou
exames destinados a suprir ou aferir conhecimentos, competências e habilidades na área de diplomação.
§ 2o Deverão ser respeitados os acordos internacionais de reciprocidade e equiparação de cursos.
Art. 28. Os diplomas de especialização, mestrado e doutorado realizados na modalidade a distância
em instituições estrangeiras deverão ser submetidos para reconhecimento em universidade que possua
curso ou programa reconhecido pela CAPES, em mesmo nível ou em nível superior e na mesma área ou
equivalente, preferencialmente com a oferta correspondente em educação a distância.
Art. 29. A padronização de normas e procedimentos para credenciamento de instituições, autorização
e reconhecimento de cursos ou programas a distância será efetivada em regime de colaboração
coordenado pelo Ministério da Educação, no prazo de cento e oitenta dias, contados da data de publicação
deste Decreto.
Art. 30. As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância poderão solicitar
autorização, junto aos órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino, para oferecer os ensinos
fundamental e médio a distância, conforme § 4o do art. 32 da Lei no 9.394, de 1996, exclusivamente para:
I - a complementação de aprendizagem; ou
II - em situações emergenciais.
Parágrafo único. A oferta de educação básica nos termos do caput contemplará a situação de
cidadãos que:
I - estejam impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar ensino presencial;
II - sejam portadores de necessidades especiais e requeiram serviços especializados de atendimento;
III - se encontram no exterior, por qualquer motivo;
IV - vivam em localidades que não contem com rede regular de atendimento escolar presencial;
V - compulsoriamente sejam transferidos para regiões de difícil acesso, incluindo missões localizadas
em regiões de fronteira; ou
VI - estejam em situação de cárcere.
Art. 31. Os cursos a distância para a educação básica de jovens e adultos que foram autorizados
excepcionalmente com duração inferior a dois anos no ensino fundamental e um ano e meio no ensino
médio deverão inscrever seus alunos em exames de certificação, para fins de conclusão do respectivo nível
de ensino.
§ 1o Os exames citados no caput serão realizados pelo órgão executivo do respectivo sistema de
ensino ou por instituições por ele credenciadas.
§ 2o Poderão ser credenciadas para realizar os exames de que trata este artigo instituições que
tenham competência reconhecida em avaliação de aprendizagem e não estejam sob sindicância ou
respondendo a processo administrativo ou judicial, nem tenham, no mesmo período, estudantes inscritos
nos exames de certificação citados no caput.
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Art. 32. Nos termos do que dispõe o art. 81 da Lei n o 9.394, de 1996, é permitida a organização de
cursos ou instituições de ensino experimentais para oferta da modalidade de educação a distância.
Parágrafo único. O credenciamento institucional e a autorização de cursos ou programas de que trata
o caput serão concedidos por prazo determinado.
Art. 33. As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância deverão fazer constar, em
todos os seus documentos institucionais, bem como nos materiais de divulgação, referência aos
correspondentes atos de credenciamento, autorização e reconhecimento de seus cursos e programas.
§ 1o Os documentos a que se refere o caput também deverão conter informações a respeito das
condições de avaliação, de certificação de estudos e de parceria com outras instituições.
§ 2o Comprovadas, mediante processo administrativo, deficiências ou irregularidades, o Poder
Executivo sustará a tramitação de pleitos de interesse da instituição no respectivo sistema de ensino,
podendo ainda aplicar, em ato próprio, as sanções previstas no art. 17, bem como na legislação específica
em vigor.
Art. 34. As instituições credenciadas para ministrar cursos e programas a distância, autorizados em
datas anteriores à da publicação deste Decreto, terão até trezentos e sessenta dias corridos para se
adequarem aos termos deste Decreto, a partir da data de sua publicação. (Revogado pelo Decreto nº 6.303,
de
2007)
o
§ 1 As instituições de ensino superior credenciadas exclusivamente para a oferta de cursos de pósgraduação lato sensu deverão solicitar ao Ministério da Educação a revisão do ato de credenciamento,
para adequação aos termos deste Decreto, estando submetidas aos procedimentos de supervisão do órgão
responsável pela educação superior daquele Ministério. (Revogado pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
§ 2o Ficam preservados os direitos dos estudantes de cursos ou programas a distância matriculados
antes da data de publicação deste Decreto. (Revogado pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
Art. 35. As instituições de ensino, cujos cursos e programas superiores tenham completado, na data
de publicação deste Decreto, mais da metade do prazo concedido no ato de autorização, deverão solicitar,
em no máximo cento e oitenta dias, o respectivo reconhecimento.
Art. 36. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 37. Ficam revogados o Decreto no 2.494, de 10 de fevereiro de 1998 , e o Decreto no 2.561, de 27
de abril de 1998.
Brasília, 19 de dezembro de 2005; 184o da Independência e 117o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.2005
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
o

LEI N 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999.
Mensagem de Veto

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política
Nacional de Educação Ambiental e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
o

Art. 1 Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade.
o

Art. 2 A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do
processo educativo, em caráter formal e não-formal.
o

Art. 3 Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação
ambiental, incumbindo:
I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas
públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio
ambiente;
II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos
programas educacionais que desenvolvem;
III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, promover
ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria
do meio ambiente;
IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na
disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão
ambiental em sua programação;
V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas
destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o
ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente;
VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes
e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a
identificação e a solução de problemas ambientais.
o

Art. 4 São princípios básicos da educação ambiental:
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I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre
o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;
III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e
transdisciplinaridade;
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;
V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.
o

Art. 5 São objetivos fundamentais da educação ambiental:
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e
complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,
econômicos, científicos, culturais e éticos;
II - a garantia de democratização das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e
social;
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação
do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor
inseparável do exercício da cidadania;
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada
nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade
e sustentabilidade;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como
fundamentos para o futuro da humanidade.
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Seção I
Disposições Gerais
o

Art. 6 É instituída a Política Nacional de Educação Ambiental.
o

Art. 7 A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos
órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, instituições
educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações não-governamentais com atuação
em educação ambiental.
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o

Art. 8 As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser
desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio das seguintes linhas de
atuação inter-relacionadas:
I - capacitação de recursos humanos;
II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;
III - produção e divulgação de material educativo;
IV - acompanhamento e avaliação.
o

§ 1 Nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental serão respeitados
os princípios e objetivos fixados por esta Lei.
o

§ 2 A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para:
I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos
educadores de todos os níveis e modalidades de ensino;
II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos
profissionais de todas as áreas;
III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental;
IV - a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio ambiente;
V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à
problemática ambiental.
o

§ 3 As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para:
I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorporação da dimensão
ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de ensino;
II - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão ambiental;
III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à participação dos
interessados na formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemática ambiental;
IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área ambiental;
V - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material
educativo;
VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio às ações
enumeradas nos incisos I a V.
Seção II
Da Educação Ambiental no Ensino Formal
o

Art. 9 Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no âmbito
dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando:
I - educação básica:
a) educação infantil;
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b) ensino fundamental e
c) ensino médio;
II - educação superior;
III - educação especial;
IV - educação profissional;
V - educação de jovens e adultos.
Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada,
contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.
o

§ 1 A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de
ensino.
o

§ 2 Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico
da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de disciplina específica.
o

§ 3 Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve
ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a serem
desenvolvidas.
Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, em
todos os níveis e em todas as disciplinas.
Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação complementar em
suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos
princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.
Art. 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e de seus
cursos, nas redes pública e privada, observarão o cumprimento do disposto nos arts. 10 e 11 desta
Lei.
Seção III
Da Educação Ambiental Não-Formal
Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas educativas
voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e
participação na defesa da qualidade do meio ambiente.
Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, incentivará:
I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de
programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas relacionados ao meio
ambiente;
II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-governamentais
na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental nãoformal;
III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de
educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações nãogovernamentais;
IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação;
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V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de
conservação;
VI - a sensibilização ambiental dos agricultores;
VII - o ecoturismo.
CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 14. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a cargo de um
órgão gestor, na forma definida pela regulamentação desta Lei.
Art. 15. São atribuições do órgão gestor:
I - definição de diretrizes para implementação em âmbito nacional;
II - articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na área de
educação ambiental, em âmbito nacional;
III - participação na negociação de financiamentos a planos, programas e projetos na área de
educação ambiental.
Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua competência e nas
áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental,
respeitados os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.
Art. 17. A eleição de planos e programas, para fins de alocação de recursos públicos
vinculados à Política Nacional de Educação Ambiental, deve ser realizada levando-se em conta os
seguintes critérios:
I - conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Educação
Ambiental;
II - prioridade dos órgãos integrantes do Sisnama e do Sistema Nacional de Educação;
III - economicidade, medida pela relação entre a magnitude dos recursos a alocar e o retorno
social propiciado pelo plano ou programa proposto.
Parágrafo único. Na eleição a que se refere o caput deste artigo, devem ser contemplados, de
forma eqüitativa, os planos, programas e projetos das diferentes regiões do País.
Art. 18. (VETADO)
Art. 19. Os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio ambiente e
educação, em níveis federal, estadual e municipal, devem alocar recursos às ações de educação
ambiental.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias de sua
publicação, ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Educação.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
o

o

Brasília, 27 de abril de 1999; 178 da Independência e 111 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
José Sarney Filho
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.4.1999
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DECRETO Nº 4.281, DE 25 DE JUNHO DE 2002.

Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de
1999, que institui a Política Nacional de
Educação Ambiental, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n o 9.795, de 27 de abril de 1999,
DECRETA:
Art. 1o A Política Nacional de Educação Ambiental será executada pelos órgãos e entidades
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, pelas instituições educacionais públicas e
privadas dos sistemas de ensino, pelos órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
envolvendo entidades não governamentais, entidades de classe, meios de comunicação e demais
segmentos da sociedade.
Art. 2o Fica criado o Órgão Gestor, nos termos do art. 14 da Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999 ,
responsável pela coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental, que será dirigido pelos
Ministros de Estado do Meio Ambiente e da Educação.
§ 1o Aos dirigentes caberá indicar seus respectivos representantes responsáveis pelas questões de
Educação Ambiental em cada Ministério.
§ 2o As Secretarias-Executivas dos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação proverão o suporte
técnico e administrativo necessários ao desempenho das atribuições do Órgão Gestor.
§ 3o Cabe aos dirigentes a decisão, direção e coordenação das atividades do Órgão Gestor,
consultando, quando necessário, o Comitê Assessor, na forma do art. 4 o deste Decreto.
Art. 3o Compete ao Órgão Gestor:
I - avaliar e intermediar, se for o caso, programas e projetos da área de educação ambiental, inclusive
supervisionando a recepção e emprego dos recursos públicos e privados aplicados em atividades dessa
área;
II - observar as deliberações do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e do Conselho
Nacional de Educação - CNE;
III - apoiar o processo de implementação e avaliação da Política Nacional de Educação Ambiental em
todos os níveis, delegando competências quando necessário;
IV - sistematizar e divulgar as diretrizes nacionais definidas, garantindo o processo participativo;
V - estimular e promover parcerias entre instituições públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos,
objetivando o desenvolvimento de práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre
questões ambientais;
VI - promover o levantamento de programas e projetos desenvolvidos na área de Educação Ambiental
e o intercâmbio de informações;
VII - indicar critérios e metodologias qualitativas e quantitativas para a avaliação de programas e
projetos de Educação Ambiental;
VIII - estimular o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando o acompanhamento e
avaliação de projetos de Educação Ambiental;
IX - levantar, sistematizar e divulgar as fontes de financiamento disponíveis no País e no exterior para
a realização de programas e projetos de educação ambiental;
X - definir critérios considerando, inclusive, indicadores de sustentabilidade, para o apoio institucional e
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alocação de recursos a projetos da área não formal;
XI - assegurar que sejam contemplados como objetivos do acompanhamento e avaliação das
iniciativas em Educação Ambiental:
a) a orientação e consolidação de projetos;
b) o incentivo e multiplicação dos projetos bem sucedidos; e,
c) a compatibilização com os objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.
Art. 4o Fica criado Comitê Assessor com o objetivo de assessorar o Órgão Gestor, integrado por um
representante dos seguintes órgãos, entidades ou setores:
I - setor educacional-ambiental, indicado pelas Comissões Estaduais Interinstitucionais de Educação
Ambiental;
II - setor produtivo patronal, indicado pelas Confederações Nacionais da Indústria, do Comércio e da
Agricultura, garantida a alternância;
III - setor produtivo laboral, indicado pelas Centrais Sindicais, garantida a alternância;
IV - Organizações Não-Governamentais que desenvolvam ações em Educação Ambiental, indicado
pela Associação Brasileira de Organizações não Governamentais - ABONG;
V - Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;
VI - municípios, indicado pela Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente - ANAMMA;
VII - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC;
VIII - Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, indicado pela Câmara Técnica de Educação
Ambiental, excluindo-se os já representados neste Comitê;
IX - Conselho Nacional de Educação - CNE;
X - União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME;
XI - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
XII - da Associação Brasileira de Imprensa - ABI; e
XIII - da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Estado de Meio Ambiente - ABEMA.
§ 1o A participação dos representantes no Comitê Assessor não enseja qualquer tipo de remuneração,
sendo considerada serviço de relevante interesse público.
§ 2o O Órgão Gestor poderá solicitar assessoria de órgãos, instituições e pessoas de notório saber,
na área de sua competência, em assuntos que necessitem de conhecimento específico.
Art. 5o Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, recomendase como referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, observando-se:
I - a integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente; e
II - a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de educadores.
Art. 6o Para o cumprimento do estabelecido neste Decreto, deverão ser criados, mantidos e
implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de educação ambiental integrados:
I - a todos os níveis e modalidades de ensino;
II - às atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de licenciamento e
revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, de gerenciamento de resíduos, de
gerenciamento costeiro, de gestão de recursos hídricos, de ordenamento de recursos pesqueiros, de
manejo sustentável de recursos ambientais, de ecoturismo e melhoria de qualidade ambiental;
III - às políticas públicas, econômicas, sociais e culturais, de ciência e tecnologia de comunicação, de
transporte, de saneamento e de saúde;
IV - aos processos de capacitação de profissionais promovidos por empresas, entidades de classe,
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instituições públicas e privadas;
V - a projetos financiados com recursos públicos; e
VI - ao cumprimento da Agenda 21.
§ 1o Cabe ao Poder Público estabelecer mecanismos de incentivo à aplicação de recursos privados
em projetos de Educação Ambiental.
§ 2o O Órgão Gestor estimulará os Fundos de Meio Ambiente e de Educação, nos níveis Federal,
Estadual e Municipal a alocarem recursos para o desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental.
Art. 7o O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação e seus órgãos vinculados, na
elaboração dos seus respectivos orçamentos, deverão consignar recursos para a realização das atividades
e para o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.
Art. 8o A definição de diretrizes para implementação da Política Nacional de Educação Ambiental em
âmbito nacional, conforme a atribuição do Órgão Gestor definida na Lei, deverá ocorrer no prazo de oito
meses após a publicação deste Decreto, ouvidos o Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA e o
Conselho Nacional de Educação - CNE.
Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 2002, 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato de Souza
José Carlos Carvalho
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.6.2002
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PROCESSO N.º 1085/05

PROTOCOLO N.º 5.673.361-2

DELIBERAÇÃO N.º 06/05

APROVADA EM 11/11/05

COMISSÃO TEMPORÁRIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO
ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: Estabelece Normas para a Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental e
Médio do Sistema de Ensino do Paraná.
RELATORES:

ARNALDO VICENTE, LILIAN ANNA WACHOWICZ E ROMEU GOMES
DE MIRANDA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO do Estado do Paraná, usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as disposições constantes da
Indicação n.º 01/05 , da Comissão Temporária, constituída pela Portaria n.º 14/05 - CEE, que a esta
se incorpora, e ouvida a Câmara de Legislação e Normas,
DELIBERA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1°. A Educação de Jovens e Adultos destina-se àqueles que não tiveram
acesso ao ensino fundamental e médio na idade própria ou não tiveram a possibilidade de continuar
esses estudos.
§1°. O Sistema Estadual de Ensino do Paraná deverá assegurar,
gratuitamente, aos jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular,
oportunidades educacionais apropriadas.
§2°. A iniciativa privada poderá ofertar cursos de EJA, desde que tal oferta
seja gratuita aos educandos. (nulo)
Art. 2°. A Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Sistema Estadual de
Ensino, será ofertada mediante cursos e exames supletivos no nível do ensino fundamental e médio,
organizados nos termos desta Deliberação.
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Art. 3.º. Na organização dos cursos e exames supletivos, 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 SUPLETIVOS
Art. 4°. O Sistema Estadual de Ensino manterá a oferta gratuita de exames
supletivos para jovens e adultos, ao menos uma vez por ano, observando :
I - a idade mínima de 15 (quinze) anos completos para a inscrição e
realização de exames supletivos do ensino fundamental;
II - a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos para a inscrição e
realização de exames supletivos do ensino médio;
III - a base nacional comum para a sua elaboração.
Parágrafo único. São nulos os exames supletivos realizados por candidatos
com idade abaixo dos limites estabelecidos no caput deste artigo.
Art. 5°. A fixação da época dos exames supletivos é de competência da
Secretaria de Estado da Educação.
§1°. A SEED encaminhará previamente ao Conselho Estadual de Educação o
projeto anual de realização de exames supletivos.
§2°. Os exames supletivos serão oferecidos, exclusivamente, pela Secretaria
de Estado da Educação, responsável também pela expedição dos respectivos certificados.
§3°. A chamada para a inscrição nos exames supletivos será feita por Edital
Público.
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CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Art. 6º. A organização do trabalho pedagógico será expressa pelos
estabelecimentos de ensino, no projeto político pedagógico e no regimento escolar.
Art. 7°. Considera-se como idade para matrícula:
I - nas séries iniciais do ensino fundamental, compreendidas como de 1ª a 4ª
séries, a idade mínima de 15 (quinze) anos completos;
II - nas séries finais do ensino fundamental e médio a idade mínima de 18
(dezoito) anos completos.
Art. 8°. A organização dos cursos de Educação de Jovens e Adultos,
combinando momentos coletivos e individuais, observará a seguinte carga horária presencial:
I - No ensino fundamental, a carga horária mínima de 2.400 (duas mil e
quatrocentas) horas, sendo:
a) de 1.200 (hum mil e duzentas horas) para a Fase I, compreendendo a 1ª a
4ª séries;
b) de 1.200 (hum mil e duzentas horas) para a Fase II, compreendendo a 5ª a
8ª séries;
II - No ensino médio, a carga horária mínima de 1.200 (hum mil e duzentas
horas).
§ 1.º A fixação do início e término dos cursos independe do ano civil.
§ 2.º Os cursos de Educação de Jovens e Adultos podem ser organizados sob
as formas presencial e semi-presencial, considerando o disposto no § 4.º do artigo 32 da Lei n.º
9394/96.
Art. 9°. Os cursos de Educação de Jovens e Adultos deverão observar :
I - Conteúdos da base nacional comum, distribuídos em cada componente
curricular correspondente à fase do ensino fundamental e nas áreas de conhecimento do ensino
médio;
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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, para cada aluno, que manifeste, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento
dos conteúdos desenvolvidos em cada disciplina e 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência.
Art. 10. Em caso de transferência de aluno, observar-se-á :
I - a idade mínima requerida para matrícula nos cursos de Educação de
Jovens e Adultos;
II - os conteúdos da base nacional comum registrados em histórico escolar de
cursos de Educação de Jovens e Adultos;
III - os procedimentos de adaptação, quando for o caso.
Art.11. Os conhecimentos adquiridos por meios informais, para
aproveitamento em cursos de Educação de Jovens e Adultos, serão aferidos por procedimentos de
classificação definidos no regimento escolar.
Parágrafo único. Permiti-ser-á, na Rede Pública, o atendimento e a orientação
aos alunos em preparação para exames.
CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO
Art. 12. Os pedidos de autorização para funcionamento de cursos de
Educação de Jovens e Adultos deverão ser encaminhados ao Conselho Estadual de Educação, após
a competente instrução do processo pelos órgãos da SEED.
Art. 13. O pedido de autorização para funcionamento de curso de Educação
de Jovens e Adultos deverá conter :
I - a forma de organização da instituição;
II - a filosofia e os princípios didático-pedagógicos que a regem;
III - indicação da área ou fase de estudos à qual se destina;
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IV - matriz curricular específica;
V - conteúdos, com os respectivos encaminhamentos metodológicos;
VI - processos de avaliação e promoção;
VII - regime escolar;
VIII - condições materiais e recursos tecnológicos;
IX - recursos humanos e relação do corpo docente e técnico-administrativo;
X - plano de avaliação institucional do curso.
§1°. Quanto à qualificação do corpo docente, a instituição mantenedora
deverá indicar plano para formação continuada.
§ 2°. Quanto às condições materiais,é indispensável a comprovação de:
a) salas de aula compatíveis com o número de alunos;
b) espaço para funcionamento dos diferentes serviços existentes (direção,
secretaria e coordenação pedagógica);
c) biblioteca, com acervo bibliográfico compatível com o projeto político
pedagógico;
d) laboratórios adequados à proposta pedagógica;
e) material de apoio, recursos audiovisuais e tecnológicos adequados ao
desenvolvimento da proposta pedagógica.
f) iluminação e ventilação adequadas.
§ 3°. Na organização dos conteúdos curriculares, a instituição poderá optar
fazê-lo por : área de conhecimento, disciplina, bloco de disciplinas, módulos, eixo integrador ou
tema gerador.
Art. 14. Aprovado o pedido de autorização de funcionamento pelo Conselho
Estadual de Educação, caberá à SEED expedir o competente ato autorizatório.
Art. 15. A autorização dos cursos de Educação de Jovens e Adultos terá
validade por 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação do ato autorizatório.
Art. 16. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do término da
autorização, a instituição de ensino e os órgãos do sistema deverão proceder a avaliação do curso,
para solicitar o reconhecimento.
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Parágrafo único. A partir do reconhecimento, a instituição terá um prazo de 4
(quatro) anos para solicitar a sua renovação.
Art. 17. O processo de avaliação incidirá sobre:
I - a opinião dos alunos sobre seu próprio processo de aprendizagem;
II - a qualidade dos recursos materiaise didáticos disponíveis;
III - formas de planejamento coletivo;
IV - avaliação dos professores efuncionários sobre o processo de trabalho;
V - as formas de gestão;
VI- relatório dos números de matrículas, evasão e concluintes.
Art. 18. Após o processo de avaliação externa os estabelecimentos de ensino
que não preencherem as condições de qualidade e/ou idoneidade, caberá suspensão ou a cassação
da autorização, na forma da legislação vigente.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 19. É considerado :
I - "Centro de Educação Básica de Jovens e Adultos (CEBJA)" o
estabelecimento de ensino que oferte exclusivamente o ensino fundamental e médio para aqueles
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos em idade própria;
II - "Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEBJA)" o
estabelecimento de ensino que oferte cursos para jovens e adultos organizados de forma conjugada
com o ensino de línguas ou com a educação profissional.
Parágrafo único. A carga horária destinada à educação profissional ou ao
ensino de línguas será acrescida à carga horária mínima.
Art. 20. A comprovação de estudos realizados em Educação de Jovens e
Adultos, cursos ou exames supletivos, permite o prosseguimento de estudos.
Art. 21. Experimentos pedagógicos, inclusive sob a forma de projetos
especiais, terão validade somente após aprovaçãodeste Colegiado.
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Art. 22. Os cursos de Educação de Jovens e Adultos que já estão autorizados
conforme o Art. 17 da Deliberação n.º 08/00-CEE com validade de 2 (dois) anos terão que cumprir
todos os dispositivos da presente Deliberação após o vencimento dos prazos da autorização acima
referido.
Art. 23. Os cursos de Educação de Jovens e Adultos que já estão
protocolados neste Conselho até a data de aprovação desta Deliberação terão a sua autorização pelo
prazo de 2 (dois) anos e após terão que cumprir todos os dispositivos da presente Deliberação.
Art. 24. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Estado de
Educação do Paraná..
Art. 25. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as Deliberações CEEnºs 08/00, 07/01 e demais disposições em contrário.
Sala Pe. José de Anchieta, em 11 de novembro de 2005.
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PROTOCOLO N.º 5.673.361-2

INDICAÇÃO Nº. 01/05

APROVADA EM 11/11/05

COMISSÃO TEMPORÁRIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO
ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: Estabelece Normas para a Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental e
Médio no Sistema de Ensino do Paraná.
RELATORES: ARNALDO VICENTE, LILIAN ANNA WACHOWICZ E ROMEU GOMES DE
MIRANDA
A educação de jovens e adultos no Brasil tem uma história muito pouco divulgada
e contraditória. Ao mesmo tempo em que Paulo Freire iniciava suas campanhas de alfabetização de
adultos no nordeste brasileiro, no início da década de 60 e durante o governo de João Goulart, no
contexto da organização dos camponeses por Francisco Julião, e tendo o apoio do governo de
Miguel Arraes em Pernambuco, o Banco Mundial se preparava para interferir nas políticas sociais
do então chamado terceiro mundo. Paulo Freire havia trabalhado 15 anos como diretor do serviço
de extensão cultural na Universidade do Recife, acumulando experiências no campo da educação
de adultos. Criou uma metodologia que aliava intrinsecamente o processo de alfabetização à
discussão dos problemas vivenciais do educando. Em 1963 foi adotado em nível nacional, como
campanha de alfabetização de adultos. O sistema tornou-se conhecido como “alfabetização em 40
horas” e sua unidade básica era o “círculo de cultura”, equivalente à tradicional sala de aula. Os
procedimentos didáticos deviam girar em torno de debates1.
Os pesquisadores da educação no Brasil passaram a divulgar o significado da
associação da educação de adultos com as necessidades do mercado de trabalho, em nível crítico,
principalmente após a lei 5692/71, cuja característica principal segundo Neidson Rodrigues era a
função de suplência, como válvula de escape planejada para conter as aspirações da população, ao
lado da previdência social e da repressão. 2
Já no primeiro dia do governo de Kubitscheck, em 1956, ao ser divulgado seu
Plano de Governo, a meta da educação aparecia pela primeira vez, mas ainda reduzida à condição
de meta derivada das metas principais da economia, que foram na época a interiorização da capital
e respectivo sistema de transportes, a industrialização do país e a substituição das importações. A
presença da meta derivada tinha o significado da formação de mão de obra, visando a
produtividade do trabalhador.
1
Segundo Elba Siqueira de Sá Barreto, Programas de Educação de Adultos no Brasil.Cadernos de pesquisa . São
Paulo: Fundação Carlos Chagas, nº 8, set 1973
2
Tese de Doutorado em Educação, Neidson Rodrigues. São Paulo: PUCSP, 1979.
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A teoria do capital humano e suas relações com a educação, elaborada nos
Estados Unidos da América por Theodor Schultz, veio a somar-se ao ideário dos governos militares
no Brasil, a partir de 1964, mas com raízes na concepção desenvolvimentista. Vários acordos com
organizações internacionais se fizeram, sob o patrocínio do Banco Mundial, no contexto dos
financiamentos do FMI e do aumento da dívida externa, contraída e multiplicada desde a segunda
metade da década de 50.
No final da década de 60, o Banco Mundial irá somar às metas puramente
quantitativas, que caracterizavam os projetos econômicos, alguns objetivos voltados para a
igualdade e o bem estar social...como medida de alívio e redução da pobreza no Terceiro Mundo.
O setor educacional passa a ser considerado, ao lado da saúde e do desenvolvimento agrícola,
entre os mais importantes no quadro dos financiamentos do Banco. A educação deveria ser
integrada ao trabalho, com a finalidade de desenvolver as competências necessárias às
necessidades do desenvolvimento. Uma outra diretriz enfatizada nos documentos de política do
Banco, dizia respeito à necessidade de criar padrões de eficiência nos sistemas de ensino e na
gestão de recursos financeiros. Nesse sentido, propunha-se a utilização de métodos inovadores e
pouco custosos, com vistas a atender em maior escala a população à margem do sistema
educacional.3
Entre esses métodos inovadores, o próprio governo militar reconheceu a
utilidade do método Paulo Freire, na época banido do país, já demonstrada sua eficiência pelas
experiências de alfabetização de adultos 4. Porém passa a utilizá-lo sem a concepção que o fazia ser
eficiente. Cria-se o MOBRAL, movimento brasileiro de alfabetização, como um projeto fora da
escola, com instrutores em vez de professores, com apoio nas prefeituras e com material fabricado
no próprio MEC (então Ministério da Educação e Cultura). Os resultados foram desastrosos, mas
curiosamente as verbas continuaram vindo, como resultado de acordos feitos. As tentativas de
avaliação do programa foram embargadas5 , assim como no Estado do Paraná foram embargadas as
tentativas de avaliação da implantação da reforma, em 1974.
Hoje o motivo parece muito claro: os acordos estavam feitos e foram
mantidos pelos governos posteriores ao período de ditadura militar, até hoje. De forma bastante
simplista, podemos dizer que é o Banco Mundial quem define a política educacional no país, desde
então.
Mas, a história se faz por contradições. A fábrica de diplomas e certificados,
criada para responder às exigências estatísticas do Banco, revelaram-se na prática insuficientes para
responder às aspirações da população pela aprendizagem. A própria escola, considerada pelos
críticos como uma fábrica de ilusões6 foi alvo de reivindicações, tanto de alunos como de
professores, na direção da qualidade social dos serviços educacionais.
3

Marília Fonseca, O Banco Mundial e a Educação. Reflexões sobre o caso brasileiro.GENTILI, Pablo(org.)
Pedagogia da exclusão. Crítica ao neoliberalismo em Educação.Petrópolis: Vozes,1995.
4
FREIRE, Paulo. Conscientização. Teoria e prática da libertação. São Paulo: Editora Moraes, 1980
5
GOLDBERG, Maria Amélia.( Coord.) Avaliação Educacional e Educação de Adultos.Cadernos de Pesquisa. São
Paulo: Fundação Carlos Chagas, nº 8, 1973.
6
REIS FILHO, Casemiro. A educação e a ilusão liberal. São Paulo: Cortez Editora: Autores Associados, 1981.
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A teoria da qualidade social foi elaborada pelos educadores no Brasil, em
contraposição à teoria da qualidade total, cuja tentativa de transposição das empresas para a
educação escolar já mostrava sinais de inadequação.
Resumindo esse enfrentamento de concepções, as duas tendências principais que
marcaram sua influência nesse contexto, como permanências históricas, foram a necessidade de
métodos inovadores para o sistema de educação de adultos ( gestão e didática ) e a associação da
educação de jovens e adultos com o mundo do trabalho , apresentando porém concepções opostas.
A concepção da qualidade social pode ser respondida pelo aumento da oferta pública e pelo
respeito aos princípios da aprendizagem.
A organização curricular na aprendizagem de adultos é por disciplinas, como
campos epistemológicos consolidados; e a avaliação da aprendizagem é processual, favorecendo a
auto-avaliação e a metacognição. Nesse sentido, a educação de jovens e adultos, a partir da
concepção de qualidade social, pode ser uma importante estratégia para a renovação dos
procedimentos metodológicos da própria educação regular.
O aumento da oferta pública é fundamental. Se a oferta é por disciplinas, o ensino
poderá ser 100% presencial, com momentos coletivos e momentos individuais de aprendizagem, o
que significa um enorme investimento em força de trabalho, no caso professores e técnicos. O
governo atual no Estado vem promovendo concursos intensivamente para ingresso e esse é um
ponto que favorece a implantação do EJA sem concessões à concepção da educação como simples
formadora de mão de obra. Também é necessário um grande investimento em materiais e ambientes
de aprendizagem. As salas podem ser equipadas com materiais por disciplinas e, ao contrário do
ensino regular, os alunos é que mudam de sala, não os professores.
O método Paulo Freire foi utilizado com sucesso em vários países da África, sem
muito investimento em capital constante, que são os prédios e equipamentos, mas sim com
investimento em capital variável, que são os profissionais, no caso simples instrutores, pertencentes
ao mesmo círculo de cultura dos alunos.
Trata-se de selecionar valores.
O Conselho Estadual de Educação do Paraná, desde o início do ano de 2005 vem
tratando de reformular a normatização existente até então, visando criar uma doutrina compatível
com a situação atual, que se apresenta de extrema gravidade, pelas relações que o mercado foi
assinalando, entre a educação de jovens e adultos e a educação à distância.
O Departamento de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado da
Educação foi convidado a apresentar sua proposta em plenário. Antes desse evento, houve uma
audiência pública realizada com a presença dos Conselheiros Pe. Domenico Costella, Arnaldo
Vicente e Romeu Gomes de Miranda, na qual foram ouvidas e debatidas as perdas e os ganhos que
a nova proposta trazia para as instituições públicas de educação de jovens e adultos, segundo
depoimentos dos professores e dos diretores das mesmas. Foi tornando-se claro que o embate
fundamental seria da proposta para democratizar a oferta pública com a oferta das organizações
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particulares, uma vez que a questão se apresentava como um nicho promissor de mercado,
barateada nos investimentos das mantenedoras e cobrada dos estudantes, que manifestavam uma
demanda cada vez mais importante.
Foi criada pela Presidência do Conselho uma Comissão Temporária Especial,
através da Portaria n.º 14/05, para tratar das normas que viriam a reger a educação de jovens e
adultos no sistema estadual de ensino, comissão esta constituída pelos Conselheiros Arnaldo
Vicente, Lílian Anna Wachowicz e Romeu Gomes de Miranda e com a secretaria.de Darcycler
Luiza W. Mayer Holovaty, sob a presidência de Arnaldo Vicente. A presente Indicação, e a
Deliberação que dela decorre, são o resultado das reuniões dessa comissão, além de visitas a
instituições públicas de EJA, reuniões no DEJA e mais uma audiência pública realizada com a
Comissão de Educação da Assembléia Legislativa do Paraná, a APP-Sindicato, a Superintendência
de Ensino, o Departamento de Educação de Jovens e Adultos e o Conselho Estadual de Educação,
apresentando-se diretores, professores e estudantes de EJA.
Os trabalhos levaram a Comissão a especificar os princípios seguintes:
1) – Ensino presencial
O currículo de cada disciplina será ofertado na sua totalidade, por meio da
elaboração de temas, computando-se como presencial 100% do tempo destinado ao trabalho
pedagógico na instituição de ensino, dividido em momentos coletivos de aprendizagem (aula) e
momentos individuais de aprendizagem (orientação acadêmica, leituras dirigidas e tarefas
didáticas). A freqüência será obrigatória, num mínimo de 75% em cada Disciplina. Os momentos
individuais presenciais compõem a carga horária do professor, assim como os momentos coletivos
presenciais, visando a instituição do processo de aprendizagem de cada aluno, com aproveitamento
mínimo de 60% dos conteúdos desenvolvidos em cada Disciplina.
2) - Avaliação processual e cumulativa
A avaliação da aprendizagem será realizada pelo aluno com a direção do
professor, segundo o princípio cumulativo expresso na Lei 9394/96, Artigo 24, inciso V, alínea a):
A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios : avaliação contínua e
cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais.
Os instrumentos de avaliação serão coerentes com o método de ensino e com
a concepção de educação para jovens e adultos, expressos no regimento de cada instituição escolar.
Uma das sugestões pode ser que cada tema seja avaliado no processo com um registro a ser
designado pela escola, segundo a expressão que mostre claramente se o aluno foi aprovado (A), ou
não (NA), naquele tema. Podemos dizer que o termo avaliar significa etimológicamente não
valorar, ou seja, a natureza da avaliação permite a descrição dos resultados, sem julgamentos de
valor. Até o momento, o percentual parece mais indicado do que a nota ou conceito. Por exemplo, o
registro seria aprovado ou não aprovado, em cada tema. E ao final, se houver 60% dos temas com
aprovação, o aluno terá integralizado a disciplina.
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3) – Idade mínima de 18 anos para matrícula no Ensino Fundamental e
Médio da modalidade EJA.
A idade mínima visa assegurar que a modalidade EJA não venha a
configurar-se como uma competidora mais interessante do que a modalidade regular, respeitando-se
a natureza do processo pela idade do aluno, estando já definida no Estatuto da Criança e do
Adolescente no Brasil a idade de até 17 anos como sendo de crianças e adolescentes.
Assim, os princípios da educação presencial, da avaliação processual e
cumulativa e da idade mínima para matrícula, ficam favorecidos pela Deliberação que se apresenta
a seguir.
Ainda há um quarto princípio a defender: o da gratuidade, que foi
normatizada na LDB, Lei n.º 9394/96, artigo 37, mas encontrou pouca eficácia diante da não
observância de quais instituições que compõem o Sistema Estadual de Ensino. A interpretação do
artigo 37 de forma desarticulada do artigo 17 e dos incisos do artigo 7º fere o direito à educação
dos jovens e adultos. Esse princípio está ameaçado pela oferta de cursos a distância, pagos pelo
aluno, e aligeirados de forma a competirem no mercado com a oferta pública. Mais grave ainda é a
tentativa de vender a educação de jovens e adultos em organizações alternativas que vêm
surgindo
com o nome de institutos, cujo investimento se reduz às tecnologias educacionais.
Esses “institutos” detêm a possibilidade de atender dezenas de milhares de alunos ao mesmo
tempo, todos pagantes, sem que as despesas incluam a força de trabalho de professores, e sim
apenas profissionais que preparam os materiais e métodos.
A educação a distância tem sido aplicada intensamente na educação de
jovens e adultos no Brasil, com os argumentos da pós-modernidade e da “sociedade da
informação”, os quais favorecem programas não formais de escolarização e utilizam “recursos
didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação,
utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação”
(Brasil, Decreto 2494/98, Art. 1º ).
O Decreto que regulamentou o artigo 80 da LDB n.º 9394/96 afirma que os
cursos a distância, em seus diversos níveis (ensino fundamental para jovens e adultos, ensino
médio, educação profissional e graduação ) serão oferecidos por instituições públicas ou privadas
especificamente credenciadas para esse fim, nos termos da legislação e normas vigentes.
Por outro lado, é cada vez maior o número de autores no campo da Educação
que vêm substituindo a expressão “sociedade da informação” por um conceito elaborado como “
sociedade da aprendizagem”, reafirmando-se a importância de um projeto de educação escolar para
as sociedades que se encontram na condição de ameaça à sua cultura, pela globalização. A
informação em si seria pouco para dotar um povo de ferramentas culturais para sua sobrevivência
com qualidade, sendo a capacidade de aprender a principal dessas ferramentas. As características da
pós-modernidade seriam reduzidas a uma condição do tempo social atual, no qual as instituições
têm sido repensadas, sem que as necessidades básicas dos cidadãos possam deixar de ser atendidas
com prioridade pelas políticas públicas.
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Por exemplo, a condição pós moderna no Brasil não vai mudar a necessidade
de encarar a questão das agudas diferenças entre as classes sociais, da distribuição de renda, da
precariedade dos serviços de saúde, do transporte, da habitação. O que pode acontecer é o
escamoteamento dessas questões pela forma de encará-las, mas não a concepção de sua
necessidade.
No caso da educação, vem sendo tentada a forma de encarar a questão pelo
seu produto que é um certificado ou diploma, sem a consideração do processo de aprendizagemque
é a natureza maior da necessidade que originou a criação do sistema escolar, como instituição
social. Historicamente, o liberalismo vem conseguindo no Brasil vender a imagem da escola como
fábrica de diplomas e certificados, enquanto vende também a ilusão da escola como meio de
ascensão social.
O próprio mercado de trabalho na condição pós moderna foi atingido em
suas exigências, e hoje as empresas buscam pessoas dotadas de capacidades necessárias à produção
de serviços e bens, não valorizando prioritariamente diplomas e certificados.
Trata-se portanto de um erro de origem, encarar a educação fora do sistema
escolar, ou tratá-la apenas como sendo a necessidade de certificação. Ainda que com a enorme
proporção que a necessidade da aprendizagem foi tomando em nosso país, não se justifica a criação
de outros sistemas para atendê-la. Ao contrário, suas proporções reforçam as possibilidades de
investimento público na escola, como instituição historicamente criada e mantida pela sociedade,
para responder à população, especialmente aquela que não encontra acolhida em qualquer outra
instituição para a necessidade humana fundamental de aprendizagem.
No caso da educação de jovens e adultos, essa classe é de trabalhadores cuja
matrícula na escola precisa ser repensada. Dizer que a informatização fora da escola vai resolver
essa questão é ignorar que a classe trabalhadora no Brasil não tem acesso a essa possibilidade. A
universalização do acesso ao Ensino Fundamental é uma conquista que o país está conseguindo
somente na última década, e ainda com defasagem em várias regiões, após quase dois séculos de
independência.
O ensino à distância e a educação de jovens e adultos, no contexto brasileiro,
assumem um caráter estratégico, que exige aporte de investimentos os quais, sendo na maioria de
origem pública, devem ser destinados às instituições públicas.
Curiosamente, o Parecer nº 41/ 2002, da Câmara de Ensino Básico do
Conselho Nacional de Educação, ao aprovar as diretrizes curriculares nacionais para a educação à
distância na educação de jovens e adultos e para a educação básica na etapa do ensino médio, cita
no extenso relatório o caso da China, que na Universidade Central de Rádio e Televisão já
congregava em 1995 mais de dois milhões de estudantes; a citação não faz alusão à natureza da
mantenedora, sendo que na China todo o sistema é público e estatal. O mesmo tratamento o Parecer
dá à UNED, Universidade Nacional de Educação à Distância “a maior universidade da Europa”,
em Madrid: é nacional, pública e estatal. O Parecer segue citando o histórico em vários países do
mundo, sendo todos os exemplos de programas ligados a instituições de ensino do sistema escolar
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de cada país. Ao adentrar no histórico da educação à distância no Brasil cita, em meia dúzia de
parágrafos, projetos ligados à radiofonia (omitindo o fato de que a concessão dos serviços foi
sempre do poder público às empresas ), à Marinha, ao Exército e outras fundações.
Ao tentar uma historicização da questão, menciona que “é interessante
lembrar que o Ministério da Educação nasceu no Ministério da Instrução Pública, Correios e
Telégrafos, com o intuito de unificar o país” (sic), ou seja, reduz toda a História do Ministério a
uma intencionalidade, que chama “intuito”, e sugere ênfase no fato de estar ligado aos correios e
telégrafos, numa tentativa reducionista e simplista de estabelecer relação entre esses e a educação à
distância ! Vale lembrar que no Paraná a Secretaria do Interior, Justiça e Instrução é que fazia a
administração central da Educação, até o final da primeira República, o que pode explicar a origem
da questão da administração pública na área.
Ao não tratar da questão da natureza administrativa da mantenedora, o
Parecer expõe a fragilidade de seus argumentos a favor da educação a distância como oposição
dessa modalidade à da educação escolar, o que é artificial, pois as duas modalidades não são
opostas, e sim complementares. A LDB em seu Artigo 80, das Disposições Gerais, trata de
“programas de ensino à distância”, incentivados pelo Poder Público, definindo essa modalidade
como sendo “oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União” e no parágrafo
terceiro especifica que “as normas para produção, controle e avaliação de programas de educação à
distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino,
podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas”.
O Estado do Paraná, pelo Conselho Estadual de Educação, regulamentou a
questão pela Deliberação 008/2000, que reduziu a carga horária para 1200 horas, sendo que a
grande maioria das instituições públicas, com base nessa mesma Deliberação, estabeleceu em seus
regimentos apenas 30% dessa carga horária, como sendo presencial.
O Conselho Nacional de Educação, e nesse caso também o Conselho
Estadual do Paraná, não definiu a questão das mantenedoras e pela omissão abre espaços para
organizações “alternativas”, na oferta de programas de educação à distância. Na verdade, a
educação à distância se configura como “programas” na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e não como organizações “alternativas de ensino, muito menos como organizações
competititivas ao ensino público e regular.
Um insidioso argumento é apresentado superficialmente no Parecer 41/2002:
enfrentar os problemas acima (eliminar a exclusão, compatibilizar demanda e oferta de ensino,
para obter um nível mais elevado de qualidade) significa, também, encontrar formas alternativas
de educação. O sistema educacional tradicional (segundo o Parecer), não conseguiria solucionar
os problemas no curto prazo. Ampliar sua abrangência implicaria em altos custos de infraestrutura; demandaria tempo para a preparação adequada de recursos humanos; exigiria esforço
coordenado de toda a sociedade para a criação e implementação das condições favoráveis a fim
de que todos os cidadãos, de todas as idades, tenham acesso aos bens do conhecimento.
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Com efeito, após 200 anos de omissões do poder público, pretende o Parecer
encontrar uma solução para a educação brasileira, que seria estabelecer uma oposição entre a
educação agora chamada tradicional, acusá-la de ser muito cara, complexa e demorada, opondo-a a
uma educação “alternativa”, essa rápida, mais “barata” e moderna. Quando poderíamos acreditar
que a questão da aprendizagem, no contexto da educação escolar, que é gerada por uma cultura,
poderia ser solucionada dessa forma aligeirada e barateada? Quando poderemos enfrentar a questão
em toda a sua complexidade? Quando o poder público poderá encarar a necessidade de assumir a
educação como uma política pública, segundo sua natureza histórica e social?
Pretende-se, pelo contrário, estender a oferta de uma educação alternativa à
distância, quando a sociedade vem demonstrando aspirações pela educação escolar de qualidade, e
pela aprendizagem, não somente pelos certificados e diplomas. Uma nação que não respeita sua
História, não pode ter um bom futuro, sendo que o presente é que necessita de todos os cuidados.
É a Indicação.
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DECLARAÇÃO DE VOTO
Mesmo não possuindo a experiência dos demais na lida deste egrégio
Conselho, permitam-nos tecermos considerações a respeito de um aspecto específico da brilhante
Deliberação sobre a EJA – Educação de Jovens e Adultos no Paraná, que ora votamos. Sem
nenhum reparo na justificativa da norma em questão, o que nos preocupa é a ausência de um
parecer jurídico a respeito da constitucionalidade da norma em discussão.
Todos somos sabedores e conhecedores da estrutura existente nas casas
legislativas brasileiras, denominadas CCJ´s – Comissões de Constituição e Justiça. Estas estruturas
servem para garantir aos parlamentares daquelas casas de leis a segurança de que a norma que eles
estão votando esta de acordo com a Constituição Federal, ou seja evitar que a norma seja votada e
colocada em prática com o vício da inconstitucionalidade.
Esta garantia tem como principal objetivo evitar prejuízos às instituições,
públicas ou privadas e, principalmente, evitar prejuízos nos direitos garantidos pela carta magna.
Conhecemos a estrutura deste Conselho e temos ciência dos esforços dos
educadores que aqui militam em busca de oferecer à sociedade paranaense normas que regulem a
educação em nosso estado, que contenham em si princípios.
Sem desejarmos nos estender muito, pontuamos o nosso questionamento em
relação ao § 2.º do artigo primeiro que assim reza:
“Art. 1º - A Educação de Jovens e Adultos destina-se àqueles que não tiveram acesso ao
ensino fundamental e médio na idade própria ou não tiveram a possibilidade de
continuar os seus estudos.

...
§ 2.º – A iniciativa privada poderá ofertar cursos de EJA, desde que tal oferta seja
gratuita aos educandos.”

A Constituição Federal assim dispõe sobre a matéria:
“Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
I – cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II – autorização e avaliação de qualidade pelo poder público.”

Observamos que a Constituição Federal não cria óbice para o oferecimento
de qualquer atividade educacional, por parte da iniciativa privada, desde que respeitados princípios
que obedeçam o cumprimento das normas gerais da educação brasileira (LDB) e tenha a devida
autorização e avaliação da qualidade por parte do poder público.
Exige-se do poder público que seus serviços sejam gratuitos, ou seja sem
ônus ao cidadão, pois este contribui com tributos que financiam a atividade pública.
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Pressupõe-se que a iniciativa privada, para manter seus empreendimentos,
necessita de recursos, neste caso privados. Desta forma não há que se proibir a iniciativa privada o
oferecimento do ensino com a devida contrapartida financeira por aqueles que a procurarem.
A LDB em sua quinta seção discorre sobre a Educação de Jovens e Adultos
e em nenhum momento os artigos, que tratam deste ramo da educação, afrontam o conceito
constitucional disposto acima.
Ao contrário do que está sendo apresentado, o § 1.º do artigo 37 da LDB
exige que os sistemas de ensino assegurem a gratuidade da oferta dessa modalidade, ou seja, que
seja assegurado, pelos intrumentos disponíveis da estrutura educacional, a oferta gratuita da EJA.
Qual é o instrumento disponível para essa oferta senão o poder público
com sua estrutura educacional (redes públicas de ensino)?
A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – Lei 9394 de
20 de dezembro de 1996, também tece considerações a respeito:
“Art. 37 -...
§ 1.º – Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que
não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de
vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2.º– O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso...”

A legislação, como no caso do ensino fundamental (que é obrigatório)
exige que os sistemas assegurem a gratuidade e essa garantia deve ser concretizada através do
poder público. Em nenhum momento os legisladores impuseram restrições ao exercício da livre
iniciativa na oferta de qualquer modalidade de ensino.
Portanto, certos de nossa responsabilidade em alertar para esse possível
equívoco, mas também sabendo que qualquer alteração poderá ser discutida em outra ocasião e
entendendo a importância dessa Deliberação, votamos pela aprovação da Deliberação em
discussão, reservando-nos o direito de oferecer nosso voto em separado, objetivando esclarecer
esse posicionamento.
Curitiba, 11 de novembro de 2005.
Luciano Pereira Mewes
Conselheiro
Maria das Graças Figueiredo Saad
Conselheira
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APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO N° 424498-0, DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 2ª VARA DA FAZENDA
PÚBLICA, FALÊNCIAS E CONCORDATAS
APELANTE: ESTADO DO PARANÁ
APELADO: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO
ESTADO DO PARANÁ – SINEPE/PR
RELATOR: DES. PRESTES MATTAR.
RELATOR SUBSTITUTO: JUIZ CONVOCADO SALVATORE ANTONIO ASTUTI.
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS
- INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO - DELIBERAÇÃO Nº 006/2005 DO CEE IMPOSIÇÃO DE GRATUIDADE PARA OS ALUNOS E IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA
- GRATUIDADE INCONSTITUCIONAL - ART. 206, IV DA CONSTITUIÇÃO PREVÊ A
GRATUIDADE DO ENSINO SOMENTE PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OFICIAIS.
PREVISÃO QUE NÃO ALCANÇA ESCOLAS PARTICULARES - ART. 209 DA CF PERMITE
EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE PELA INICIATIVA PRIVADA, A QUAL O FAZ MEDIANTE
CONTRAPRESTAÇÃO - IDADE MÍNIMA - LIMITAÇÃO PARA MATRÍCULA NO SISTEMA
PECULIAR DE ENSINO - REGRA ADEQUADA SEGUNDO DISPOSITIVO DO ART. 37 DA
LEI Nº 9.394/96 - SISTEMA DIFERENCIADO DE ENSINO DEVE SER RESGUARDADO
ÀQUELES QUE REALMENTE NÃO TEVE ACESSO AO REGULAR NA IDADE
APROPRIADA - ANTES DE ATINGIR A IDADE NECESSÁRIA, A PESSOA DEVE
FREQÜENTAR O SISTEMA REGULAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 424.498-0, da 2ª Vara da Fazenda Pública,
Falências e Concordatas de Curitiba, em que é apelante o ESTADO DO PARANÁ, e apelado o
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO
PARANÁ – SINEPE/PR.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Paraná, contra decisão que julgou
procedente mandado de segurança impetrado contra o Presidente do Conselho Estadual de
Educação para impugnar a Deliberação nº 06/2005, face o Magistrado haver entendido que a
Constituição Federal teria imposto ao Poder Público o dever de prestar ensino obrigatório e gratuito
a todos, inclusive aos que não tiveram acesso na idade própria; que, no entanto, teria determinado a
gratuidade somente às escolas públicas; que a própria Constituição Federal permitiria à iniciativa
privada a exploração da atividade educacional, mediante contraprestação; que o ato impugnado
estaria suprimindo direito constitucional dos estabelecimentos privados de explorar a atividade de
ensino ao impor a gratuidade dos serviços quanto ao EJA; que a contraprestação financeira seria
imprescindível à atividade; que as instituições de ensino particulares não seriam de caridade, sendo
que ao determinar a gratuidade o Estado estaria chamando para si a responsabilidade financeira
pela prestação dos serviços educacionais; que as pessoas que optam pelo ensino particular, mesmo
no para os cursos EJA, deve arcar com o preço do serviço; que, dessa maneira, o art. 1º, §2º da
Deliberação nº 006/2005 seria inconstitucional e ilegal; que o art. 7º do mesmo texto normativo
seria também ilegal; que ao estabelecer idade mínima de 15 anos completos para matrícula nas nos
cursos das séries iniciais e do ensino fundamental e de 18 anos completos para as séries finais do
ensino fundamental e médio, estaria a Deliberação conflitando com a Lei de Diretrizes e Bases; que
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a Lei de Diretrizes traria os mesmos limites etários para matrícula nos exames supletivos; que o
curso e o exame seria diferentes, sendo que no curso seria necessário cumprir com a carga horária
determinada, para após realizar o exame; que, assim sendo, o ato impugnado estaria implicando no
fato de mesmo atingindo a idade estabelecida para realização do exame, os alunos não poderiam
realiza-lo, posto que ainda não teriam condições para realização do curso, pois para ambos a idade
mínima seria a mesma; que por ofensa à Lei Federal, o art. 7º da Deliberação 006/2005 seria ilegal.
Aduz o apelante, em síntese, que a Deliberação em questão não teria prejudicado a exploração
econômica da atividade de prestação de serviços educacionais das escolas particulares; que teria
somente regulamentado os meios de oferta de cursos especiais para jovens e adultos; que a
limitação na idade mínima para ingresso nos cursos EJA seria justificável tendo em vista que quem
estiver abaixo do mínimo deve cursar ensino regular; que a idade mínima seria aplicável tanto ao
acesso quanto ao exame; que os Estados Federados teriam competência concorrente com os demais
entes da federação para legislar sobre ensino.
Contra-razões às fls. 369/381.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O sindicato apelado impetrou mandado de segurança em nome de seus representados questionando
artigos da Deliberação do Conselho Estadual de Ensino nº 006/2005, o qual determinou a
gratuidade dos cursos de Ensino de Jovens e Adultos ofertados pelas instituições privadas, assim
como estabeleceu limite mínimo de idade para ingresso nos referidos cursos.
O monocrático concedeu a segurança, reconhecendo a inconstitucionalidade e ilegalidade dos atos
normativos impugnados pela via mandamental.
Dessa sentença, o Estado do Paraná interpôs o presente recurso, no qual defende a legitimidade das
disposições do ato regulamentar por ele expedido.
Primeiramente, analisando a questão da gratuidade imposta pela Deliberação, seu art. 1º, §2º, assim
dispõe:
Art. 1º. A Educação de Jovens e Adultos destina-se àqueles que não tiveram acesso ao ensino
fundamental e médio na idade própria ou não tiveram a possibilidade de continuar esses estudos.
(...)
§2º. A iniciativa privada poderá ofertar cursos de EJA, desde que tal oferta seja gratuita aos
educandos.
O sistema de ensino trazido pela Constituição Federal alberga dois meios para disseminação da
educação, quais sejam, o ensino público e particular, sendo gratuito aos usuários somente o serviço
do sistema público oficial de ensino, nos seguintes termos:
Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
(...)
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
Ainda, a Constituição Federal garantiu a possibilidade de exploração desses serviços pela iniciativa
privada, desde que autorizada e em cumprimento com as normas gerais da educação nacional,
inexistindo qualquer imposição de prestação gratuita.
Na realidade, é completamente ilógica a imposição de tal encargo às instituições de ensino, as
quais, como observado pelo monocrático, não são instituições de caridade, e, como qualquer
iniciativa do setor privado, tem como objetivo e força motriz a obtenção do lucro, isso sem
qualquer contrariedade às normas constitucionais.
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Se o Estado objetiva ampliar a oferta de vagas nos referidos cursos aos seus administrados não
pode fazer à custa das instituições particulares, devendo elaborar todo um plano de subsídio ou de
custeio do ensino prestado pelo particular. Sem qualquer medida semelhante, não há como impor a
obrigação ou restringir o exercício da atividade de maneira diversa ao previsto pela Constituição
Federal.
Portanto, mostra-se correta a sentença recorrida nesse aspecto, devendo ser mantida nessa parte.
Quanto ao limite mínimo etário para acesso aos cursos EJA, cabe reforma da decisão.
O art. 7º da Deliberação nº 006/2005 assim estabelece:
Art. 7º. Considera-se como idade para matrícula:
I - nas séries iniciais do ensino fundamental, compreendidas como de 1ª a 4ª séries, a idade mínima
de 15 (quinze) anos completos;
II - nas séries finais do ensino fundamental e médio a idade mínima de 18 (dezoito) anos
completos.
O monocrático entendeu que o citado artigo confrontaria com o art. 38 da Lei nº 9.394/96, o qual
estabeleceria a mesma limitação de idade, porém para a realização dos exames de conclusão dos
cursos supletivos, e não para matrícula nos mesmos, como estabelece o regulamento estadual.
Realmente são situações diversas a matrícula no curso EJA e a possibilidade de submissão ao
exame de conclusão, no entanto, analisando a tese recursal e o parecer da Douta Procuradoria Geral
de Justiça, entendo que a Deliberação do Conselho Estadual de Educação se amolda às diretrizes do
art. 37 da Lei nº 9.394/96, in verbis:
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.
Trata-se de meio para resguardar a qualidade e a efetividade do sistema de ensino como um todo,
restringindo o sistema diferenciado e mais célere àqueles que realmente não comportam mais a
freqüência no sistema regular, devendo os demais cumprir com a carga e conteúdo adequados à sua
idade.
Note-se que não está limitando acesso ao ensino, pois a pessoa que não tem a idade mínima para
ingressar no EJA pode, e deve buscar o meio regular de ensino, relembrando que o "supletivo", por
determinação legal, deve ser destinado somente às situações diferenciadas, nas quais houve
impossibilidade de acesso na época regular.
Cabe citar o parecer do Douto Procurador de Justiça (fls. 398):
"Inegável tratar-se de sistema diferenciado de ensino, voltado apenas àqueles privados do sistema
regular, na idade própria, sem objetivo de estende-lo a todos interessados.
Suprimir a idade mínima para ingresso no sistema de educação de jovens e adultos, franquearia o
ingresso indiscriminado de educandos em idade escolar, que optariam pelo ´supletivo´ e
abreviariam período de permanência na escola com comprometimento da qualidade de sua
formação intelectual.
Certamente, o sentido da norma, ao estatuir idade mínima para os exames, não conflita com
interpretação dada pela Resolução 06/2005 do conselho Estadual de Educação, sobre sua
observância na matrícula."
Ora, como exposto no parecer, é bastante clara a consonância do texto normativo impugnado com o
fim almejado pela legislação federal específica, inexistindo qualquer ilegalidade na limitação etária
para a matrícula nos cursos EJA, razão pela qual cabe parcial provimento do presente recurso, para
manutenção do art. 7º da Deliberação nº 006/2005 do Conselho Estadual de Ensino.
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DECISÃO
Acordam os membros da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por
unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.
Participaram do julgamento os Desembargadores Renato Braga Bettega e Idevan Lopes.
Curitiba, 11 de dezembro de 2007.
Salvatore Antonio Astuti
Relator Substituto
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PARECER HOMOLOGADO(*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 7/10/2005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADOS: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação UF: DF
Básica
ASSUNTO: Inclusão da Educação de Jovens e Adultos, prevista no Decreto nº 5.478/2005,
como alternativa para a oferta da Educação Profissional Técnica de nível médio de forma
integrada com o Ensino Médio.
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão
PROCESSO Nº 23001.000159/2005-32
PARECER CNE/CEB Nº:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
20/2005
CEB
15/9/2005
I – RELATÓRIO
Em 14 de setembro do corrente ano, a Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação aprovou a Indicação CNE/CEB nº 1/2005, de autoria deste relator,
vazada nos seguintes termos:
Em 23 de julho de 2004, o Decreto Federal nº 5.154/2004
revogou o Decreto Federal nº 2.208/97, de 17 de abril de 1997, definindo nova
regulamentação para a Educação Profissional, prevista pela atual LDB, em especial
no que se refere a sua articulação com o Ensino Médio.
Em 8 de dezembro de 2004, esta Câmara de Educação Básica
aprovou o Parecer CNE/CEB nº 39/2004, referente à aplicação do Decreto nº
5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio.
Após a homologação do citado Parecer pelo Senhor Ministro da Educação, em 17 de
janeiro de 2005, por meio da Resolução CNE/CEB nº 1/2005, de 3 de fevereiro de
2005, esta Câmara de Educação Básica atualizou as Diretrizes Curriculares
Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e
para a Educação Profissional Técnica de nível médio às disposições do Decreto nº
5.154/2004.
Em 24 de janeiro de 2005, o Decreto Federal nº 5.478/2005
instituiu, no âmbito das instituições federais de Educação Tecnológica, o PROEJA –
Programa de integração da Educação Profissional com o Ensino Médio na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
A Resolução CNE/CEB nº 1/2005 não se refere, de forma
específica, à Educação de Jovens e Adultos, objeto do Decreto nº 5.478/2005, embora
ela esteja presente no Parecer CNE/CEB nº 39/2004.
Pela presente, proponho que a Câmara de Educação Básica
defina orientações complementares em relação à articulação entre a Educação
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Profissional Técnica de nível médio e o Ensino Médio, incluindo a Educação de
Jovens e Adultos, ampliando, assim, os propósitos do Decreto Federal nº 5.478/2005.
Mérito
O Parecer CNE/CEB nº 39/2004, que deu origem à Resolução CNE/CEB nº 1/2005,
atualizou as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação
aos dispositivos do Decreto Regulamentador nº 5.154/2004, no que se refere à articulação da
Educação Profissional Técnica de nível médio com o Ensino Médio, definindo que essa
articulação se dará nas formas integrada, concomitante e subseqüente, tanto no mesmo
estabelecimento de ensino quanto em instituições de ensino distintas.
Caracterizando a “articulação” como a nova forma de relacionamento entre a
Educação Profissional Técnica de Nível médio e o Ensino Médio na atual LDB, de acordo
com o Decreto Regulamentador nº 5.154/2004, o Parecer CNE/CEB nº 39/2004 enfatizou a
necessidade de serem consideradas as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo
Conselho Nacional de Educação para a Educação Profissional Técnica de Nível médio, pelo
Parecer CNE/CEB nº 16/1999 e pela Resolução CNE/CEB nº 4/1999, e para o Ensino Médio,
pelo Parecer CNE/CEB nº 15/1998 e pela Resolução CNE/CEB nº 3/1998.
O Parecer CNE/CEB nº 39/2004 esclareceu que essa articulação entre a Educação
Profissional Técnica de nível médio e o Ensino Médio, tanto na forma integrada, quanto na
forma concomitante, na mesma instituição de ensino ou em instituições distintas, mas
integradas por convênio de intercomplementaridade e projeto pedagógico unificado, poderá
ocorrer tanto em articulação com o Ensino Médio regular, quanto com os cursos de
Educação de Jovens e Adultos de Ensino Médio, objetivando, simultaneamente, a
qualificação para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador’ (Cf.
artigo 3º, § 2º).
Esse Parecer enfatizou, ainda, a necessidade de se deixar claro que, na adoção da
forma integrada, o estabelecimento de ensino não estará ofertando dois cursos à sua
clientela. Trata-se de um único curso, com projeto pedagógico único, com proposta
curricular única e com matrícula única. A duração do curso, obviamente, deverá ter a sua
carga horária total do curso ampliada, de forma a assegurar, nos termos do § 2º do Artigo 4º
do Decreto nº 5.154/2004, o cumprimento simultâneo das finalidades estabelecidas, tanto
para a Educação Profissional Técnica de nível médio quanto para o Ensino Médio, como
etapa de conclusão da Educação Básica.
De acordo com o mesmo Parecer, essa integração e simultaneidade, por outro lado,
poderá ocorrer na Educação Profissional Técnica de nível médio, tanto com o Ensino Médio
regular, quanto com a Educação de Jovens e Adultos, obedecidos os limites mínimos, em
termos de cargas horárias, tanto para a Educação Profissional Técnica de nível médio,
quanto para o Ensino Médio regular ou na modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(EJA de Ensino Médio). A duração dos cursos de Educação Profissional Técnica de nível
médio realizados de forma integrada com o Ensino Médio deverá contemplar as cargas
horárias mínimas definidas para ambos, isto é, para o Ensino Médio e para a Educação
Profissional Técnica de nível médio. A esses mínimos exigidos, devem ser acrescidas as
cargas horárias destinadas a eventuais estágios supervisionados, trabalhos de conclusão de
curso ou provas finais e exames, quando previstos pelos estabelecimentos de ensino em seus
projetos pedagógicos.
Em relação à forma integrada, informa que esse curso integrado entre Ensino Médio e
Educação Profissional Técnica de nível médio não pode e nem deve ser entendido como um
curso que represente a somatória de dois cursos distintos, embora complementares, que
possam ser desenvolvidos de forma bipolar, com uma parte de educação geral e outra de
Educação Profissional. Essa foi a lógica da revogada Lei 5.692/71. Essa não é a lógica da
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atual LDB, a Lei 9.394/96, nem do Decreto 5.154/2004, que rejeitam essa dicotomia entre
teoria e prática, entre conhecimentos e suas aplicações. O curso de Educação Profissional
Técnica de nível médio realizado na forma integrada com o Ensino Médio deve ser
considerado como um curso único desde a sua concepção, plenamente integrado e ser
desenvolvido como tal, desde o primeiro dia de aula até o último. Todos os seus componentes
curriculares devem receber tratamento integrado, nos termos do projeto pedagógico da
instituição de ensino. Por isso mesmo, essa nova circunstância e esse novo arranjo curricular
pode possibilitar uma economia na carga horária mínima exigida, uma vez que o necessário
desenvolvimento de competências cognitivas e profissionais pode ser facilitado exatamente
por essa integração curricular.
Em decorrência, de acordo com o Parecer CNE/CEB nº 39/2004, admite-se como
carga horária mínima para os cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio,
realizados na forma integrada com o Ensino Médio, um total entre 3.000 a 3.200 horas,
integralizadas num período mínimo entre três e quatro anos de duração, nos termos dos
projetos pedagógicos do estabelecimento de ensino, considerando os respectivos perfis
profissionais de conclusão do curso e as necessidades de propiciar formação integral ao
cidadão trabalhador. Os correspondentes planos de curso em questão devem ser previamente
aprovados pelo órgão próprio do respectivo sistema de ensino. Nas demais alternativas,
entretanto, não se deve admitir que haja subtração de carga horária, tanto do Ensino Médio
quanto da Educação Profissional Técnica de nível médio.
A Resolução CNE/CEB nº 1/2005, em seu artigo 5º, define que os cursos de Educação
Profissional Técnica de nível médio, realizados de forma integrada com o Ensino Médio,
terão suas cargas horárias totais ampliadas para um mínimo de 3.000 horas para as
habilitações profissionais que exigem mínimo de 800 horas; de 3.100 horas para aquelas que
exigem mínimo de 1.000 horas e 3.200 horas para aquelas que exigem mínimo de 1.200
horas.
A Indicação CNE/CEB nº 1/2005 enfatiza a necessidade de se incluir formalmente a
Educação de Jovens e Adultos, como uma alternativa real para a integração com a Educação
Profissional ampliando-se, assim, os propósitos do Decreto Federal nº 5.478/2005. Essa
inclusão deve ser concretizada tanto em relação à EJA de Ensino Fundamental quanto à EJA
de Ensino Médio, respectivamente, com programas de Educação Profissional nas modalidades
de “formação inicial e continuada de trabalhadores” e de Educação Profissional Técnica de
nível médio, ofertados segundo itinerários formativos, que possibilitem “o aproveitamento
contínuo e articulado dos estudos”, nos termos do § 1º do artigo 3º do Decreto
Regulamentador nº 5.154/2004.
Os cursos destinados à formação inicial e continuada de trabalhadores desenvolvidos
de forma integrada com a EJA de Ensino Fundamental, acompanhando o disposto no artigo 3º
do Decreto Federal nº 5.478/2005, deverão contar com carga horária mínima de 1.400 (mil e
quatrocentas) horas, sendo um mínimo de 200 (duzentas) horas destinadas à Educação
Profissional e 1.200 (mil e duzentas) horas destinas à Educação de Jovens e Adultos no nível
do Ensino Fundamental. O aproveitamento de estudos, para fins de continuidade, na
modalidade da Educação Profissional Técnica de nível médio, se dará mediante avaliação
individual do aluno, de acordo com os respectivos Itinerários Formativos. Como orientação
básica para sua estruturação poderá ser considerado o disposto no Parecer CNE/CEB nº
39/2004, homologado em 30/11/2004.
No caso da integração entre EJA de Ensino Médio e a Educação Profissional Técnica
de nível médio, deverão ser destinadas, no mínimo, um total de 1.200 (mil e duzentas) horas
para a EJA de Ensino Médio, cumulativamente com a carga horária mínima estabelecida para
a respectiva habilitação profissional técnica de nível médio, de acordo com a correspondente
área profissional, obedecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho
Nacional de Educação para a Educação de Jovens e Adultos, pelo Parecer CNE/CEB nº
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11/2000 e pela Resolução CNE/CEB nº 1/2000, e para a Educação Profissional Técnica de
nível médio, pelo Parecer CNE/CEB nº 16/1999 e Resolução CNE/CEB nº 4/1999, bem como
as orientações constantes do Parecer CNE/CEB nº 39/2004.
Idêntica orientação vale, também, para os demais programas de Educação Profissional
Técnica de nível médio, onde a articulação com o Ensino Médio for desenvolvida nas formas
concomitante (Inciso II do § 1º do artigo 4º do Decreto Federal nº 5.154/2004) ou subseqüente
(Inciso III do § 1º do artigo 4º do mesmo Decreto). Vale ressaltar, ainda, em obediência ao
disposto no § 4º do artigo 36 da LDB, a identidade de propósitos dos projetos pedagógicos
desenvolvidos na forma integrada (inciso I do § 1º do artigo 4º do Decreto nº 5.154/2004) e na
forma
concomitante,
“em
instituições
distintas,
mediante
convênios
de
intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de projetos
pedagógicos unificados”, nos termos da alínea “c” do Inciso II do § 1º do Artigo 4º do Decreto
nº 5.154/2004. Em quaisquer dos casos, esses programas de Educação Profissional Técnica de
nível médio poderão ser “estruturados e organizados em etapas com terminalidade”, nos
termos do artigo 6º do Decreto Regulamentador nº 5.154/2004.
Conforme já foi orientado pelo Parecer CNE/CEB nº 39/2004, os correspondentes
planos de curso em questão devem ser previamente aprovados pelo órgão próprio do
respectivo sistema de ensino. Nada impede, entretanto, que projetos específicos do Ministério
da Educação, que objetivem ampliar o alcance do PROEJA para além do âmbito das
Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, ampliando, em conseqüência,
os propósitos do Decreto nº 5.478/2005, sejam apreciados por esta Câmara de Educação
Básica nos termos do artigo 81 da LDB, à semelhança do ocorrido com o Parecer CNE/CEB
nº 2/2005, relativo ao PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação,
Qualificação e Ação Comunitária. À semelhança do PROJOVEM, o MEC poderá submeter à
apreciação do Conselho Nacional de Educação propostas de oferta da Educação Profissional,
realizadas de forma integrada ou articulada com o ensino fundamental ou com o ensino
médio, mediante convênios de intercomplementaridade, na modalidade Educação de Jovens e
Adultos – EJA de Ensino Fundamental ou EJA de Ensino Médio, nos termos do artigo 81 da
LDB, tanto em parceria com Instituições Nacionais de Educação Profissional ou de Educação
de Jovens e Adultos, quanto com Instituições Educacionais Estaduais ou Municipais,
estreitando, assim, o regime de colaboração entre os vários sistemas de ensino, previstos no
artigo 8º da LDB e no artigo 211 da Constituição Federal.
II – VOTO DO RELATOR
Nos termos deste Parecer, em atenção ao disposto na Indicação CNE/CEB nº 1/2005, e
objetivando ampliar os propósitos e a abrangência dos dispositivos do Decreto nº 5.478, para
além do âmbito das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, proponho à
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação a aprovação do anexo projeto
de Resolução.
Encaminhem-se cópias deste Parecer ao Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de
Educação, ao CONSED, à UNDIME e à UNCME, visando à orientação dos sistemas de
ensino pertinentes e dos seus respectivos estabelecimentos de ensino, relativamente ao que
dispõe o Decreto Regulamentador nº 5.154/2004, ampliando, assim, a abrangência dos
dispositivos do Decreto nº 5.478/2005.
Brasília, 15 de setembro de 2005
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator
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III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2005
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
Resolução CNE/CEB nº de / /2005.
Inclui novo dispositivo à Resolução CNE/CEB
nº 1/2005, que atualiza as Diretrizes
Curriculares Nacionais definidas pelo
Conselho Nacional de Educação para o Ensino
Médio e para a Educação Profissional Técnica
de nível médio às disposições do Decreto nº
5.154/2004.
O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no
uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na alínea “c” do § 1º do
artigo 9º da Lei nº 4.024/1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131/1995 e no Decreto
Regulamentador nº 5.154/2004, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 39/2004,
homologado pelo Senhor Ministro da Educação em 7/1/2005, na Indicação CNE/CEB nº
1/2005 e no Parecer CNE/CEB nº /2005, homologado pelo Senhor Ministro da Educação em
.................
Resolve:
Artigo 1º Fica incluído, como artigo 6º, na Resolução CNE/CEB nº 1/2005,
renumerando-se os demais, o seguinte:
Artigo 6º Os cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio realizados de
forma integrada com o Ensino Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos –
EJA de Ensino Médio, deverão contar com carga horária mínima de 1.200 (mil e duzentas)
horas destinadas à Educação Geral, cumulativamente com a carga horária mínima
estabelecida para a respectiva habilitação profissional técnica de nível médio, desenvolvidas
de acordo com Projeto Pedagógico unificado, obedecidas as Diretrizes Curriculares
Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação.
Artigo 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

César Callegari
Presidente da Câmara de Educação Básica
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PARECER CNE/CEB Nº 39/2004
Aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na
Educação Profissional Técnica de nível
médio e no Ensino Médio.
I – RELATÓRIO
Em 10/11/2004, foi protocolado no CNE o Ofício nº 5.494/04, da Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica, nos seguintes termos:
“Esta Secretaria tem recebido constantes consultas de instituições ofertantes
de Educação Profissional e Tecnológica referentes à aplicação do Decreto Nº 5.154,
de 23 de julho de 2004, especialmente quanto à Educação Profissional Técnica de
nível médio”.
O Decreto nº 5.154/2004 revogou o Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997,
e definiu novas orientações para a organização da Educação Profissional.
Em relação à Educação Profissional técnica de nível médio este Decreto
prevê três alternativas de organização. Uma delas é a forma integrada com o Ensino
Médio, a qual não estava contemplada na Resolução CNE/CEB nº 04/99 e proibida
na Resolução CNE/CEB nº 03/98, ambas desse Conselho.
Em função desta nova realidade ditada pelo Decreto nº 5.154/2004, solicito,
em caráter de urgência, manifestação da Câmara de Educação Básica desse
Colegiado, com vistas à adequação das Diretrizes Curriculares Nacionais no que se
refere à Educação Profissional Técnica de nível médio, permitindo, como
conseqüência, orientar os sistemas de ensino e as escolas na imediata implantação
do referido Decreto, a partir do próximo ano letivo”.
No último dia da reunião ordinária da Câmara de Educação Básica do mês de
novembro, a CEB debateu exaustivamente uma primeira proposta de parecer e de
resolução sobre a matéria. Essa proposta, refeita, foi apresentada na reunião
conjunta do Conselho Nacional de Educação com o Fórum Nacional de Conselhos
Estaduais de Educação, em Porto Alegre, e buscou-se dar ampla divulgação aos
mesmos, para que os interessados pudessem encaminhar suas sugestões. É
oportuno ressaltar a excelência e a qualidade das inúmeras sugestões recebidas
pelo relator por parte dos Conselhos Estaduais de Educação, representantes do
MEC, representantes de instituições de Educação Profissional públicas e privadas,
especialistas em Educação Profissional atuantes nas universidades e nas
instituições de Educação Profissional. Na oportunidade em que o relator agradece
todas essas contribuições, informa que todas elas foram atentamente analisadas e
levadas em consideração.
Mérito
A Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, trata o tema
da “Educação Profissional” em um capítulo especial, o Capítulo III do Título V, “Da
Educação Profissional”, Artigos 39 a 42, de forma associada e articulada com o § 2º
do Artigo 36 da mesma Lei, na parte referente ao Ensino Médio, definido como
“etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três anos”.
No Artigo 39, a Educação Profissional é claramente caracterizada como
“integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia”,
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com o objetivo de conduzir o cidadão a um permanente desenvolvimento “de
aptidões para a vida produtiva” na sociedade do trabalho e do conhecimento.
O Ensino Médio, no Artigo 35, é claramente caracterizado como a “etapa final
da Educação Básica”, com a finalidade de “consolidação e aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento
de estudos, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para
continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do
educando como pessoa humana, incluída a formação ética e o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento crítico; a compreensão dos fundamentos
científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a
prática, no ensino de cada disciplina”.
O Ensino Médio ganhou uma clara identidade própria e a Educação
Profissional também. Não é mais possível colocar a Educação Profissional no lugar
do Ensino Médio, como se ela fosse uma parte do mesmo, como o fizera a revogada
Lei nº 5.692/71. A Educação Profissional será sempre uma “possibilidade” para o
“aluno matriculado ou egresso do Ensino Fundamental, Médio e Superior”, bem
como ao “trabalhador em geral, jovem ou adulto” (Parágrafo Único do Artigo 39) e
“será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias
de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho”
(Artigo 40).
A “articulação” é a nova forma de relacionamento entre a Educação
Profissional e o Ensino Médio. Não é mais adotada a velha fórmula do “meio a meio”
entre as partes de educação geral e de formação especial no Ensino Médio, como
havia sido prevista na reforma ditada pela Lei nº 5.692/71. “Todos os cursos do
Ensino Médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos”
(§3º do Artigo 36). O preparo “para o exercício de profissões técnicas”, no Ensino
Médio, só ocorrerá desde que “atendida a formação geral do educando” (§ 2º do
Artigo 36).
O § 4º do Artigo 36 faz uma clara distinção entre a obrigatória “preparação
geral para o trabalho” e a facultativa “habilitação profissional” no âmbito do Ensino
Médio, as quais poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino
ou em cooperação com instituições especializadas em Educação Profissional. Essa
nova forma de relacionamento entre o Ensino Médio e a Educação Profissional foi
caracterizada, no Inciso I do Artigo 3º da Resolução CNE/CEB 4/99, como de
“independência e articulação”.
Essa orientação marcou as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pela
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação tanto para o
Ensino Médio (Parecer CNE/CEB 15/98 e Resolução CNE/CEB 3/98) quanto para a
Educação Profissional de Nível Técnico (Parecer CNE/CEB 16/99 e Resolução
CNE/CEB 4/99) e a Educação Tecnológica (Parecer CNE/CP 29/2002 e Resolução
CNE/CP 3/2002).
As Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de
Educação tanto para o Ensino Médio quanto para a Educação Profissional de nível
técnico, assim como as Diretrizes Curriculares Nacionais gerais definidas pelo
mesmo Conselho para “a organização e o funcionamento dos cursos superiores de
tecnologia” continuam perfeitamente válidas após a edição do Decreto nº
5.154/2004. As Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional
de Educação não deverão ser substituídas. Elas não perderam a sua validade e
eficácia, uma vez que regulamentam dispositivos da LDB em plena vigência. O que
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será necessário fazer é uma ou outra alteração nas respectivas resoluções
definidoras de Diretrizes Curriculares Nacionais, definindo orientação complementar
referente a eventuais pontos de divergência de interpretação ou de organização
entre as orientações básicas do revogado Decreto nº 2.208/97 e do vigente Decreto
nº 5.154/2004.
As divergências entre os dois decretos regulamentadores, que merecem ser
explicitadas e corrigidas no conjunto das Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível médio, são as
seguintes:
- O Decreto nº 2.208/97 organizava a Educação Profissional em três níveis:
Básico, Técnico e Tecnológico (Cf. Artigo 3º). O Decreto nº 5.154/2004 define que a
Educação Profissional “será desenvolvida por meio de cursos e programas de
formação inicial e continuada de trabalhadores; Educação Profissional Técnica de
nível médio; e Educação Profissional Tecnológica, de graduação e de pósgraduação” (Cf. Artigo 1º).
- O Artigo 5º do Decreto nº 2.208/97 define que “a Educação Profissional de
nível técnico terá organização curricular própria e independente do Ensino Médio,
podendo ser oferecida de forma concomitante ou seqüencial a este”. O Decreto nº
5.154/2004, por seu turno, define que “a Educação Profissional Técnica de nível
médio (...) será desenvolvida de forma articulada com o Ensino Médio” (Cf. Artigo
4º), e que esta articulação entre a Educação Profissional Técnica de nível médio e o
Ensino Médio “dar-se-á de forma integrada, concomitante e subseqüente ao Ensino
Médio” (Cf. incisos I, II e III do § 1º do Artigo 4º).
- O Parágrafo Único do Artigo 5º do Decreto nº 2.208/97 estabelecia um limite,
de 25% do total da carga horária mínima do Ensino Médio para “aproveitamento no
currículo da habilitação profissional”. O Decreto nº 5.154/2004 não prevê mais esse
limite previsto pelo Decreto nº 2.208/97, que constituía, na prática, uma clara
herança da mentalidade ditada pela Lei nº 5.692/71;
- o Decreto nº 2.208/97, no seu Artigo 6º, definia uma estratégia para a
“formulação dos currículos plenos dos cursos do ensino técnico”, que já fora
superada pelas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho
Nacional de Educação, de forma coerente com as diretrizes da Lei nº 9.394/96 e
com o que acabou sendo estabelecido sobre a matéria pelo Decreto nº 5.154/2004,
em seus Artigos 5º e 6º;
- as orientações definidas nos Artigos 8º e 9º do Decreto nº 2.208/97 também
foram devidamente interpretadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais definidas
pelo Conselho Nacional de Educação, as quais mantêm maior coerência com o que
dispõe sobre a matéria o recente Decreto nº 5.154/2004;
- o referido Decreto, no seu Artigo 4º, define como premissas básicas a serem
observadas na organização da Educação Profissional Técnica, de forma articulada
com o Ensino Médio, que sejam observados “os objetivos contidos nas Diretrizes
Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação; as normas
complementares dos respectivos sistemas de ensino; e as exigências de cada
instituição de ensino, nos termos do seu projeto pedagógico” (incisos I, II e III do
Artigo 4º).
Assim, as principais complementações exigidas, em termos de Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e para Educação Profissional Técnica
de nível médio, de forma a possibilitar a sua plena articulação, nos termos definidos
pelo Decreto nº 5.154/2004, isto é, nas formas integrada, concomitante e
subseqüente, são as seguintes:
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- inclusão de um § 3º no Artigo 12 da Resolução CNE/CEB 3/98, explicitando
o exato significado do § 2º do mesmo Artigo;
- alteração da redação do Artigo 13 da Resolução CNE/CEB 3/98, de modo a
possibilitar a forma integrada de articulação entre a Educação Profissional Técnica
de nível médio e o Ensino Médio.
Além dessas duas alterações básicas, complementando as orientações
exaradas pela Câmara de Educação Básica nos Pareceres CNE/CEB 15/98 e
CNE/CEB 16/99, torna-se necessário apenas atualizar essas diretrizes às
disposições do Decreto nº 5.154/2004, em termos de orientação aos sistemas de
ensino e às instituições de Educação Profissional e demais estabelecimentos de
ensino na implementação de cursos e programas de Educação Profissional Técnica
de nível médio em articulação com o Ensino Médio.
A Educação Profissional Técnica de nível médio será desenvolvida de forma
articulada com o Ensino Médio (Decreto nº 5.154/2004, Artigo 4º). Nessa articulação,
os sistemas e os estabelecimentos de ensino deverão observar o seguinte:
1. “os objetivos contidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo
Conselho Nacional de Educação” (Inciso I do Artigo 4º);
2. “as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino” (Inciso II do
Artigo 4º);
3. “as exigências de cada instituição de ensino, nos termos do seu projeto
pedagógico” (Inciso III do Artigo 4º);
4. “a organização curricular por áreas profissionais, em função da estrutura
sócio-ocupacional e tecnológica” (Inciso I do Artigo 2º);
5. “a articulação dos esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego, e
da ciência e tecnologia” (Inciso II do Artigo 2º).
De acordo com o § 1º do Artigo 4º do Decreto nº 5.154/2004, as formas
possíveis de concretização dessa “articulação entre a Educação Profissional Técnica
de nível médio e o Ensino Médio” são as seguintes:
1. Integrada (inciso I do § 1º do Artigo 4º): “oferecida somente a quem já tenha
concluído o Ensino Fundamental, sendo o curso planejado de modo a
conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma
instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno”. A
instituição de ensino, porém, deverá, “ampliar a carga horária total do curso, a
fim de assegurar, simultaneamente, o cumprimento das finalidades
estabelecidas para a formação geral e as condições de preparação para o
exercício de profissões técnicas” (§ 2º do art. 4º).
2. Concomitante (inciso II do § 1º do Artigo 4º): “oferecida somente a quem já
tenha concluído o Ensino Fundamental ou esteja cursando o Ensino Médio” e
com “matrículas distintas para cada curso”. Esta forma poderá ocorrer em três
situações distintas, as quais já eram possíveis na vigência do Decreto nº
2.208/97:
2.1. na mesma instituição de ensino (alínea “a” do inciso II do § 1º do Artigo
4º): neste caso, embora com matrículas distintas em cada curso, a articulação
será desenvolvida nos termos da proposta político-pedagógica do
estabelecimento de ensino;
2.2. em instituições de ensino distintas (alínea “b” do inciso II do § 1º do Artigo
4º): neste caso, é o aluno que faz a complementaridade entre o Ensino Médio
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e a Educação Profissional de nível médio, aproveitando-se das oportunidades
educacionais disponíveis;
2.3. em instituições de ensino distintas, porém, com convênio de
intercomplementaridade (alínea “c” do inciso II do § 1º do Artigo 4º): neste
caso, as matrículas são distintas, mas os dois cursos são desenvolvidos
articuladamente, como um único curso, em decorrência do planejamento e
desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados entre as escolas
conveniadas.
3. Subseqüente (inciso III do § 1º do Artigo 4º): “oferecida somente a quem já
tenha concluído o Ensino Médio”. Esta alternativa estava prevista no Decreto
nº 2.208/97 como “seqüencial” e teve a sua denominação alterada pelo
Decreto nº 5.154/2004, acertadamente, para evitar confusões com os “cursos
seqüenciais por campo do saber, de diferentes níveis de abrangência”,
previstos no inciso I do Artigo 44 da LDB, no capítulo da Educação Superior.
A instituição poderá adotar qualquer uma das três formas previstas no
Decreto nº 5.154/2004, na realidade, cinco, com o desdobramento em três da forma
“concomitante”. O decreto não obriga, portanto, por uma ou outra, cabendo à
instituição de ensino, no uso de sua autonomia, decidir pela forma que melhor se
coaduna com sua proposta político-pedagógica.
A articulação entre a Educação Profissional Técnica de nível médio e o
Ensino Médio, tanto na forma integrada, quanto na forma concomitante, na mesma
instituição de ensino ou em instituições distintas, mas integradas por convênio de
intercomplementaridade e projeto pedagógico unificado, poderá ocorrer tanto em
articulação com o Ensino Médio regular, quanto com os cursos de Educação de
Jovens e Adultos de Ensino Médio, objetivando, simultaneamente, “a qualificação
para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador” (Cf. Artigo 3º,
§ 2º).
Embora possa parecer desnecessário, é preciso ressaltar que a forma
integrada não pode ser vista, de modo algum, como uma volta saudosista e simplista
à da revogada Lei nº 5.692/71. Para a nova forma introduzida pelo Decreto nº
5.154/2004, é exigida uma nova e atual concepção, que deverá partir do que
prescreve o § 2º do Art. 4º do referido Decreto.
Na hipótese do estabelecimento de ensino utilizar a forma integrada, o
mesmo deverá “assegurar, simultaneamente, o cumprimento das finalidades
estabelecidas para a formação geral e as condições de preparação para o exercício
de profissões técnicas” (§ 2º do Artigo 4º do Decreto nº 5.154/2004), deverá
observar tanto as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional
de Educação para o Ensino Médio pelo Parecer CNE/CEB 15/98 e Resolução
CNE/CEB 3/98, quanto as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas para a
Educação Profissional Técnica de nível médio, pelo Parecer CNE/CEB 16/99 e
Resolução CNE/CEB 4/99, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas
para a Educação de Jovens e Adultos, pelo Parecer CNE/CEB 11/2000 e Resolução
CNE/CEB 1/2000,
A Educação Profissional Técnica de nível médio não pode tomar o lugar do
Ensino Médio. Disto não resta a menor dúvida. “A carga horária mínima anual, (...)
de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho
escolar”, conforme reza o Inciso I do Artigo 24 da LDB, deve ser dedicada
exclusivamente ao atendimento das finalidades estabelecidas pelo Artigo 35 da LDB
para “o Ensino Médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três
anos”, observadas as diretrizes definidas no Artigo 36 da mesma LDB.
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Assim, na forma integrada, atendidas essas finalidades e diretrizes, de forma
complementar e articulada, conforme o planejamento pedagógico do
estabelecimento de ensino, será oferecida, simultaneamente e ao longo do Ensino
Médio, a Educação Profissional Técnica de nível médio, cumprindo todas as
finalidades e diretrizes definidas para esta, conforme as exigências dos perfis
profissionais de conclusão traçados pelas próprias escolas, em obediência às
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e/ou para a Educação de
Jovens e Adultos, bem como para a Educação Profissional Técnica de nível Médio.
Como conseqüência dessa simultaneidade prevista pelo Decreto nº
5.154/2004, não se pode, portanto, organizar esse curso integrado com duas partes
distintas, a primeira concentrando a formação do Ensino Médio e a segunda, de um
ano ou mais, com a formação de técnico. Um curso assim seria, na realidade, a
forma concomitante ou subseqüente travestida de integrada. Esse procedimento,
além de contrariar o novo Decreto, representaria um retrocesso pedagógico,
reforçando a indesejada dicotomia entre conhecimentos e sua aplicação, ou seja,
entre “teoria” e “prática”. Tanto a LDB quanto o novo Decreto regulamentador da
Educação Profissional, o Decreto nº 5.154/2004, não admitem mais essa dicotomia
maniqueísta que separa a teoria da prática.
É importante deixar claro que, na adoção da forma integrada, o
estabelecimento de ensino não estará ofertando dois cursos à sua clientela. Trata-se
de um único curso, com projeto pedagógico único, com proposta curricular única e
com matrícula única. A duração do curso, obviamente, deverá ter a sua “carga
horária total do curso” ampliada, de forma a assegurar, nos termos do § 2º do Artigo
4º do Decreto nº 5.154/2004, o cumprimento simultâneo das finalidades
estabelecidas, tanto para a Educação Profissional Técnica de nível médio quanto
para o Ensino Médio, como etapa de conclusão da Educação Básica.
Para a obtenção do diploma de Técnico de nível médio, nos termos do
parágrafo único do Artigo 7º do Decreto nº 5.154/2004, “o aluno deverá concluir os
seus estudos de Educação Profissional Técnica de nível médio e do Ensino Médio”.
Paralelamente, na forma integrada, para obter seu certificado de conclusão do
Ensino Médio, o aluno deverá concluir simultaneamente a habilitação técnica de
nível médio. Como se trata de um curso único, realizado de forma integrada e
interdependente, não será possível concluir o Ensino Médio de forma independente
da conclusão do ensino técnico de nível médio e, muito menos, o inverso. Não são
dois cursos em um, com certificações independentes. Trata-se de um único curso,
cumprindo duas finalidades complementares, de forma simultânea e integrada, nos
termos do projeto pedagógico da escola que decidir oferecer essa forma de
profissionalização a seus alunos, garantindo que todos os componentes curriculares
referentes às duas finalidades complementares sejam oferecidas, simultaneamente,
desde o início até a conclusão do curso. É imprescindível, portanto, que os
candidatos a esse curso, na forma integrada, sejam informados e orientados sobre
seu planejamento, inclusive quanto às condições de realização do curso e quanto à
certificação a ser expedida.
Fica inteiramente fora de cogitação a concessão de certificado de conclusão
do Ensino Médio, para fins de continuidade de estudos, a quem completar um
mínimo de 2.400 horas em três anos, em curso desenvolvido na forma integrada
com duração prevista superior a três anos, como foi praxe adotada na vigência da
antiga Lei nº 5.692/71. Aliás, esta praxe só favoreceu a evasão de alunos dos cursos
técnicos. Se há previsão de alunos que desejarão isso, em um curso planejado para
durar quatro anos, é melhor oferecer-lhes um curso médio comum, pois, assim, não
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estarão ocupando vaga indevida e excluindo os que querem se habilitar
profissionalmente.
Essa integração e simultaneidade, por outro lado, poderá ocorrer na
Educação Profissional Técnica de nível médio, tanto com o Ensino Médio regular,
quanto com a Educação de Jovens e Adultos, obedecidos os limites mínimos, em
termos de cargas horárias, tanto para a Educação Profissional Técnica de nível
médio, quanto para o Ensino Médio regular ou na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA de Ensino Médio).
A duração dos cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio
realizados de forma integrada com o Ensino Médio deverá contemplar as cargas
horárias mínimas definidas para ambos, isto é, para o Ensino Médio e para a
Educação Profissional técnica de nível médio. A esses mínimos exigidos, devem ser
acrescidas as cargas horárias destinadas a eventuais estágios supervisionados,
trabalhos de conclusão de curso ou provas finais e exames, quando previstos pelos
estabelecimentos de ensino em seus projetos pedagógicos.
Não há como utilizar o instituto do aproveitamento de estudos do Ensino
Médio para o ensino técnico de nível médio. Esta parece ser a lógica adotada pelo
Decreto nº 5.154/04, principalmente se examinarmos com mais atenção a sua
exposição de motivos. O § 2º do Artigo 4º do referido Decreto não deixa margem
para dúvidas. Define que, na hipótese de adoção da forma integrada, é preciso
“ampliar a carga horária total do curso, a fim de assegurar, simultaneamente, o
cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral e as condições de
preparação para o exercício das profissões técnicas”. O conteúdo do Ensino Médio é
pré-requisito para a obtenção do diploma de técnico e pode ser ministrado
“simultaneamente” com os conteúdos do ensino técnico. Entretanto, um não pode
tomar o lugar do outro. São de natureza diversa. Um atende a objetivos de
consolidação da Educação Básica, em termos de “formação geral do educando para
o trabalho” e outro objetiva a preparação “para o exercício de profissões técnicas”.
Neste sentido, são intercomplementares e devem ser tratados de forma integrada,
“relacionando teoria e prática no ensino de cada disciplina” (Inciso IV do Artigo 35).
A Educação Profissional Técnica de nível médio está intimamente relacionada
com o Ensino Médio, a qual deve ser “desenvolvida em articulação com o ensino
regular” (Artigo 40) e é destinada a egressos ou matriculados no “Ensino
Fundamental, Médio e Superior” (Parágrafo Único do Artigo 39), com o objetivo de
conduzir “ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (Artigo
39). Nesse sentido, pode aproveitar conhecimentos adquiridos em outros cursos de
“educação profissional, inclusive no trabalho” (Artigo 41). Com relação ao Ensino
Médio, entretanto, é diferente. Este deve garantir os conhecimentos básicos para
uma Educação Profissional de qualidade. Assim, a rigor, todo o Ensino Médio deve
ser “aproveitado” na Educação Profissional Técnica de nível médio. Ele é a base de
sustentação, indispensável em termos de educação integral do cidadão. Por isso
mesmo, quando o aluno não demonstrar ter esses conhecimentos básicos exigidos,
no caso dos cursos planejados nas formas subseqüente ou concomitante, mas sem
integração curricular, o que se deve é adicionar uma carga horária extra ao ensino
técnico para que esses conhecimentos básicos sejam garantidos. Assim, não se
trata de subtrair carga horária destinada ao Ensino Médio ou ao ensino técnico de
nível médio, considerados fundamentais para a formação integral do cidadão
trabalhador. É preciso buscar um tratamento curricular integrado que garanta isso
tudo de forma sincrônica, eficiente e eficaz.
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Em resumo, na forma integrada, as cargas horárias totais dos cursos de
técnicos de nível médio organizados nos termos do § 2º Artigo 36 da LDB e do
Inciso I, do § 1º do Artigo 4º do Decreto nº 5.154/04, caso tivessem suas cargas
horárias somadas, deveriam ter, respectivamente, 3.200 horas, ou 3.400 horas ou
3.600 horas, dependendo da carga horária mínima exigida para a respectiva
habilitação profissional, nos termos da Resolução CNE/CEB 4/99, a serem
integralizadas em um tempo mínimo de três a quatro anos, dependendo do projeto
pedagógico da instituição de ensino.
Acontece que esse curso integrado entre Ensino Médio e Educação
Profissional técnica de nível médio não pode e nem deve ser entendido como um
curso que represente a somatória de dois cursos distintos, embora complementares,
que possam ser desenvolvidos de forma bipolar, com uma parte de educação geral
e outra de Educação Profissional. Essa foi a lógica da revogada Lei 5.692/71. Essa
não é a lógica da atual LDB, a Lei 9.394/96, nem do Decreto 5.154/2004, que
rejeitam essa dicotomia entre teoria e prática, entre conhecimentos e suas
aplicações.
O curso de Educação Profissional Técnica de nível médio realizado na forma
integrada com o Ensino Médio deve ser considerado como um curso único desde a
sua concepção plenamente integrada e ser desenvolvido como tal, desde o primeiro
dia de aula até o último. Todos os seus componentes curriculares devem receber
tratamento integrado, nos termos do projeto pedagógico da instituição de ensino. Por
isso mesmo, essa nova circunstância e esse novo arranjo curricular pode possibilitar
uma economia na carga horária mínima exigida, uma vez que o necessário
desenvolvimento de competências cognitivas e profissionais pode ser facilitado,
exatamente por essa integração curricular.
Em decorrência, admite-se como carga horária mínima para os cursos de
Educação Profissional Técnica de nível médio, realizados na forma integrada com o
Ensino Médio, um total entre 3.000 e 3.200 horas, integralizadas num período
mínimo entre três e quatro anos de duração, nos termos dos projetos pedagógicos
do estabelecimento de ensino, considerando os respectivos perfis profissionais de
conclusão do curso e as necessidades de propiciar formação integral ao cidadão
trabalhador. Os correspondentes planos de curso em questão devem ser
previamente aprovados pelo órgão próprio do respectivo sistema de ensino.
Nas demais formas alternativas, entretanto, não se deve admitir que haja
subtração de carga horária, tanto do Ensino Médio quanto da Educação Profissional
Técnica de nível médio. O que poderá haver será uma eventual adição, caso os
alunos que se apresentem para a Educação Profissional Técnica de nível médio não
demonstrem ter desenvolvido os conhecimentos mínimos exigidos para o adequado
aproveitamento na Educação Profissional Técnica de nível médio.
De acordo com o Artigo 6º do mesmo Decreto, os cursos e programas de
Educação Profissional Técnica de nível médio poderão ser estruturados e
organizados em etapas com terminalidade, as quais “incluirão saídas intermediárias,
que possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a
sua conclusão com aproveitamento”. Essas “etapas com terminalidade” deverão
estar articuladas entre si, compondo “os itinerários formativos e os respectivos perfis
profissionais de conclusão” (Artigo 6º, § 2º). Conforme o § 1º do Artigo 6º, do
Decreto nº 5.154/2004, “considera-se etapa com terminalidade a conclusão
intermediária de cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio (...) que
caracterize uma qualificação para o trabalho, claramente definida e com identidade
própria”.
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De acordo com o § 1º do Artigo 3º do Decreto nº 5.154/2004, “considera-se
itinerário formativo o conjunto de etapas que compõem a organização da Educação
Profissional em uma determinada área, possibilitando o aproveitamento contínuo e
articulado de estudos”. Tais etapas com terminalidade podem ser organizadas como
cursos específicos, módulos, ciclos, blocos temáticos, projetos, alternâncias de
estudos com trabalho ou outras formas, “sempre que o processo de ensino e
aprendizagem assim o recomendar”, conforme orienta o Artigo 23 da LDB. Os
alunos concluintes de uma dessas referidas “etapas com terminalidade”, com perfis
profissionais claramente definidos, farão jus aos respectivos certificados de
qualificação técnica de nível médio, da mesma maneira que aqueles que concluírem
uma etapa pós-técnico de nível médio, como especialização, farão jus ao
correspondente certificado de especialização técnica de nível médio.
Os concluintes da Educação Profissional Técnica de nível médio que
concluírem, também, o Ensino Médio, receberão o correspondente diploma de
técnico de nível médio na respectiva habilitação profissional. Aqueles diplomas que
corresponderem a cursos desenvolvidos de acordo com a forma integrada de
organização curricular, prevista no Inciso I do Artigo 4º do Decreto 5.154/2004,
atestarão tanto a conclusão do Ensino Médio, para fins de continuidade de estudos
no nível da Educação Superior, quanto a correspondente habilitação profissional de
técnico de nível médio e, “quando registrado terá validade nacional” (Parágrafo
Único do Artigo 41).
O estágio supervisionado, quando previsto e assumido intencionalmente pela
escola como ato educativo e atividade curricular, presente na sua proposta
pedagógica e nos instrumentos de planejamento curricular do curso, deverá se
orientar pelas normas definidas pelo Parecer CNE/CEB 35/2003 e Resolução
CNE/CEB 1/2004, integrar o currículo do curso e ter sua carga horária acrescida aos
mínimos exigidos para a respectiva habilitação profissional, nos termos da legislação
específica e das normas vigentes.
Quanto à implementação dos dispositivos do Decreto nº 5.154/2004, cabe
registrar que os mesmos são auto-aplicáveis e que o referido decreto entrou em
vigor na data de sua publicação. Assim, as novas denominações trazidas pelo
Decreto Federal nº 5.154/2004 são, ou devem ser, absorvidas automaticamente nos
projetos pedagógicos dos estabelecimentos de ensino, seus regimentos, planos de
curso etc., sem necessidade de aprovação ou autorização de qualquer autoridade
educacional, pois essa nova nomenclatura provém de dispositivo de abrangência
nacional, que é um Decreto Federal regulamentador de Lei Federal de natureza
diretiva e basilar.
A instituição que continuar oferecendo cursos na forma concomitante (seja na
mesma instituição, seja em instituições distintas) ou na forma subseqüente
(anteriormente denominada “seqüencial”), e já possuir seus cursos devidamente
autorizados pelo órgão próprio do respectivo sistema de ensino e com planos de
curso devidamente inseridos no Cadastro Nacional de Cursos Técnicos de nível
médio, não têm novas providências a adotar, em função da entrada em vigência do
Decreto nº 5.154/2004, a não ser a da atualização de nomenclatura utilizada.
A instituição que pretender iniciar novos cursos, na forma concomitante
mediante convênio de intercomplementaridade, com projetos pedagógicos
unificados e, principalmente, a que adotar a forma integrada, precisará ter novos
planos de curso aprovados pelos respectivos sistemas de ensino, por se tratarem de
cursos novos, em obediência ao Decreto nº 5.154/2004.
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Para oferta dos cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio os
critérios são os seguintes:
1. o atendimento às demandas dos cidadãos, da sociedade e do mundo do
trabalho, em sintonia com as exigências do desenvolvimento sócioeconômico local, regional e nacional;
2. a conciliação das demandas identificadas com a vocação da instituição de
ensino e as suas reais condições de viabilização das propostas;
3. a identificação de perfis profissionais próprios para cada curso, em função
das demandas identificadas e em sintonia com as políticas de promoção do
desenvolvimento sustentável do país;
4. a organização curricular dos cursos de técnico de nível médio, por áreas
profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica.
Cabe, ainda, uma orientação quanto às etapas a serem observadas pelas
escolas para a organização curricular de seus cursos e conseqüente elaboração dos
planos de curso a serem submetidos à devida apreciação dos órgãos superiores
competentes, em cada sistema de ensino e, após, serem inseridos no Cadastro
Nacional de Cursos Técnicos de nível médio, organizado e mantido pelo MEC, para
fins de divulgação dos mesmos em âmbito nacional. São elas:
- concepção e elaboração do projeto pedagógico da escola, nos termos dos
Artigos 12 e 13 da LDB;
- definição do perfil profissional do curso, a partir da caracterização dos
itinerários formativos e de profissionalização nas respectivas áreas
profissionais;
- clara definição das competências profissionais a serem desenvolvidas, à
vista do perfil profissional de conclusão proposto, considerando, nos casos
das profissões legalmente regulamentadas, as atribuições funcionais
definidas em lei;
- identificação dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores a serem
trabalhados pelas escolas para o desenvolvimento das requeridas
competências profissionais, objetivando o desenvolvimento de uma
educação integral do cidadão trabalhador;
- organização curricular, seja por disciplinas, seja por projetos ou por núcleos
temáticos incluindo, quando requeridos, o estágio profissional
supervisionado e eventual trabalho de conclusão de curso;
- definição dos critérios e procedimentos de avaliação das competências
profissionais constituídas e de avaliação da aprendizagem e da Educação
Profissional;
- elaboração dos planos de curso e dos projetos pedagógicos de cursos a
serem submetidos à apreciação dos órgãos superiores competentes em
cada sistema de ensino.
- inserção do plano de curso de técnico de nível médio no Cadastro
Nacional de Cursos Técnicos de nível médio, organizado e mantido pelo
MEC, para fins de divulgação em nível nacional.
II – VOTO DO RELATOR
Nos termos deste Parecer, responda-se à Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica – SETEC, do Ministério da Educação, quanto à
adequação às normas do Decreto nº 5.154/2004, das Diretrizes Curriculares
Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e
para a Educação Profissional Técnica de nível médio.
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Encaminhem-se cópias deste parecer ao Fórum Nacional de Conselhos
Estaduais de Educação, ao CONSED, à UNDIME e à UNCME, visando à orientação
dos sistemas de ensino pertinentes e dos seus respectivos estabelecimentos de
ensino, relativas ao que dispõe o Decreto nº 5.154/2004.
Propõe-se à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação a aprovação do anexo projeto de resolução.
Brasília, 8 de dezembro de 2004

Conselheiro Francisco Aparecido Cordão- Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 8 de dezembro de 2004

Conselheiro César Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro Vice-Presidente
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PARECER HOMOLOGADO(*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 14/072005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: MEC/Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação UF: DF
Básica
ASSUNTO: Reexame do Parecer CNE/CEB 24/2004, que visa o estabelecimento de normas
nacionais para a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração.
RELATORES: Murílio de Avellar Hingel, Maria Beatriz Luce e Arthur Fonseca Filho
PROCESSOS Nº: 23001.000082/2004-10, 23001.000230/2002-34 e 23001.000221/2004-13
PARECER CNE/CEB Nº:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
6/2005
CEB
8/6/2005
I – RELATÓRIO
Trata o presente processo do reexame do Parecer CNE/CEB nº 24/2004, aprovado
em 15 de setembro de 2004. Encaminhado ao Ministério da Educação, em 21 de setembro de
2004, para fins de homologação, o parecer foi devolvido a este Conselho, em 14 de fevereiro
de 2005, para ser reanalisado, considerando-se a ponderação feita pela Secretaria de Educação
Básica/MEC, em seu Parecer 11/2005, a respeito da idade cronológica para matrícula no
Ensino Fundamental.
1 – Histórico
O presente parecer tem como ponto de partida a Indicação CNE/CEB nº 1/2004, da
autoria do então Conselheiro Nélio Marco Vincenzo Bizzo, datado de 10 de março de 2004. O
Conselheiro fora designado pela Câmara de Educação Básica para acompanhar o Encontro
Regional sobre a Ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos, ocorrido em
Goiânia, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2004. O encontro, promovido pela Secretaria de
Educação Infantil e Fundamental do Ministério da Educação, concluiu uma série de encontros
realizados nas cidades de Belo Horizonte, Campinas, Florianópolis, São Luís, Rio Branco e
Recife.
A indicação, como “proposta de estudos”, veio a esta Câmara quando da posse dos
novos Conselheiros, em maio daquele ano, sendo a matéria atribuída a estes relatores.
Já em maio de 2004, a Secretaria de Educação Infantil e Fundamental - SEIF/MEC,
pelo seu Departamento de Políticas Públicas – Coordenação Geral do Ensino Fundamental,
elaborou documento extenso e detalhado do ponto de vista da fundamentação legal e da
organização do trabalho pedagógico. O documento foi posteriormente distribuído para todos
os Conselheiros da CEB.
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Em junho daquele ano, a Câmara debateu com profundidade o assunto, oportunidade
em que foi destacado o parecer CNE/CEB nº 20/98, que trata de consulta apresentada, à
época, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC), relativa ao
Ensino Fundamental de nove anos, relatado pelo então Conselheiro João Antônio Cabral de
Monlevade, cujo voto continua inteiramente atual pelo seu conteúdo.
A Câmara, desejando ampliar e aprofundar a análise do assunto, ainda em junho,
aprovou a realização de uma sessão de trabalho com representações do Conselho Nacional de
Secretários Estaduais de Educação, do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação,
da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e da União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação – CONSED, FÓRUM, UNDIME e UNCME,
respectivamente.
Assim, o Presidente da Câmara, Conselheiro Antonio César Russi Callegari,
encaminhou convite aos presidentes das entidades referidas, acompanhado das referências
legais básicas e de uma série de questões aos sistemas de ensino, a saber:
1. Quais são os Estados/Municípios que aderiram à ampliação do Ensino Fundamental
para nove anos, antecipando a matrícula para crianças de seis anos de idade?
2. Quais são os sistemas estaduais/municipais de ensino que já estabeleceram as
normas resolutivas para a ampliação?
3. Em caso de resposta positiva, quais são essas normas, por sistema, principalmente
no que se refere:
3.1- à data limite – dia e mês – para que a criança de seis anos possa matricular-se
no Ensino Fundamental?
3.2- ao efetivo cumprimento da universalização do atendimento na faixa etária de 7 a
14 anos?
3.3- à progressividade da oferta do Ensino Fundamental de nove anos, com os
respectivos critérios?
3.4- às diretrizes pedagógicas estabelecidas para o atendimento apropriado às
crianças de seis anos de idade?
3.5- à organização do espaço e do tempo escolar para essas crianças?
Compareceram à sessão de trabalho, ocorrida em 7 de julho de 2004, e participaram
ativamente dos debates, a Presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia, também
Presidente do Fórum, a Presidente do Conselho Estadual de Educação de Goiás e a
Representante do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais; a Secretária de Educação
de Goiás, também representando o CONSED, e representantes das Secretarias Estaduais de
Educação do Maranhão e do Distrito Federal; o Presidente da UNDIME, também Conselheiro
da CEB, Adeum Hilário Sauer; e uma representante da SEB-Secretaria de Educação
Básica/MEC.
Na oportunidade constatou-se que apenas dois estados adotaram o Ensino
Fundamental de nove anos:
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Goiás, com a política implantada em 2004 de ampliação gradativa do Ensino
Fundamental para nove anos, em todas as escolas públicas estaduais; a medida também se
encontra aprovada e regulamentada pelo Conselho Estadual de Educação (Parecer nº 330, de 6
de julho de 2004, e Resolução nº 186, de 7 de julho de 2004); e
Minas Gerais, com a implantação, nas escolas estaduais, do Ensino Fundamental
com nove anos de duração, pelo Decreto nº 43.506, de 7 de agosto de 2003, do Governador do
Estado, e pelas Resoluções nº 430, de 8 de agosto de 2003, e nº 469, de 22 de dezembro de
2003, da Secretaria Estadual de Educação; posteriormente a Secretaria baixou a Orientação nº
01, de 5 de fevereiro de 2004 tratando da operacionalização; nos termos da Resolução nº
430/2003, 553 municípios aderiram à proposta, além dos 63 municípios que já adotavam o
Ensino Fundamental de nove anos para a rede municipal; em 7 de julho de 2004, data da
sessão de trabalho da Câmara, a iniciativa ainda não tinha sido formalmente aprovada e
regulamentada pelo Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais; não havia informação
sobre manifestação dos Conselhos Municipais de Educação dos 553 municípios que aderiram
à proposta.
No mesmo dia 7 de julho, o Conselho Estadual de Educação do Paraná manifestouse por fac-simile informando que apenas quatro municípios tinham solicitado efetivamente a
ampliação de que se fala.
O Conselheiro Adeum Hilário Sauer, na sua condição de Presidente da UNDIME,
solicitara aos municípios informações em torno do questionário acima transcrito, tendo
recebido cerca de 400 respostas por fac-simile ou por e-mail, distribuídas entre:
a) os que não querem o Ensino Fundamental ampliado para nove anos (uma minoria);
b) os que não aderiram mas são favoráveis;
c) os que não aderiram;
d) os que aderiram; e
e) os que matriculam no Ensino Fundamental crianças a partir de seis anos de idade,
mantida a duração de oito anos no Ensino Fundamental (apenas 10).
Prevalece maior número de municípios, em suas manifestações, correspondentes às
opções c e d.
Acrescente-se que o conselheiro Murílio de Avellar Hingel participou, por indicação
do CNE, do XXII Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, realizado em
Caxambu (MG) de 21 a 23 de julho de 2004. A oportunidade foi propícia a uma sondagem e
recolhimento de informações e opiniões sobre o Ensino Fundamental de nove anos. Como se
encontravam presentes vinte Conselhos, por seus presidentes ou representações, a troca de
idéias foi oportuna e enriquecedora.
Em 10 de dezembro de 2004, foi juntada aos autos do processo, documentação
complementar em que a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação
(SEB/MEC) solicita “resolução normativa a respeito da nomenclatura para o Ensino
Fundamental de nove anos”.
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Aos 24 de fevereiro de 2005, foi encaminhada à CEB cópia de Nota Técnica da
mesma SEB/MEC, que trata da ampliação do Ensino Fundamental para nove anos e se
manifesta sobre a data-limite, na definição da entrada da criança de 6 (seis) anos de idade no
Ensino Fundamental organizado para a duração de nove anos, considerando sua crescente
universalização nos termos da meta estabelecida pela Lei 10.172/2001, que trata do Plano
Nacional de Educação.
Por outro lado, considerando tratar-se essa meta de política educacional
desenvolvida pela Secretaria de Educação Básica, ao iniciar-se o ano letivo de 2005, outros
estados e municípios adotaram para o Ensino Fundamental a duração de nove anos, em
processo gradativo de implantação.
A organização da educação do Ensino Fundamental com a duração de nove anos tem
provocado alguns impactos nos sistemas de coleta de dados e de avaliação da educação básica
(SAEB), gerando dificuldades na correspondência entre os dois modelos – de 8 e de 9 anos de
duração. Tal dificuldade aparece, por exemplo, no caso da migração de alunos quando essa se
dá entre um modelo e outro.
Constata-se, sobremaneira, que todas as situações em que foi admitida a antecipação
da matrícula no Ensino Fundamental para crianças de 6 (seis) anos de idade, esta medida
esteve associada à ampliação da duração desta etapa de ensino para 9 (nove) anos.
Nesse contexto, vem de ser sancionada a Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, que
“altera os artigos 6º , 30, 32 e 87 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com objetivo de
tornar obrigatório o início do Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de idade”.
Finalmente, registra-se que o Ministério da Educação está ultimando proposta de
Projeto de Lei, a ser encaminhado ao Congresso Nacional, no sentido da implantação
progressiva, no prazo de cinco anos, pelos sistemas de ensino, do Ensino Fundamental com
duração de nove anos.
2 – Apreciação
A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração não está explicitada
na Constituição Federal de 1988 (Artigo 208: “O dever do Estado com educação será
efetivado mediante a garantia de: I-ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada,
inclusive, sua oferta gratuita para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;...”).
A LDB, Lei nº 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
com a redação dada pela Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, em seu Art. 6º, reza que “É
dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de
idade, no ensino fundamental”. Já o inciso I do § 3º do art. 87 diz que “cada município e,
supletivamente, o Estado e a União deverão matricular todos os educandos a partir dos
seis anos de idade, no ensino fundamental, atendidas as seguintes condições, no âmbito
de cada sistema de ensino: (a) plena observância das condições de oferta fixadas por esta
Lei, no caso de todas as redes escolares; (b) atingimento de taxa líquida de escolarização
de pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) da faixa etária de sete a quatorze anos,
no caso das redes escolares públicas; e (c) não redução média de recursos por aluno do
ensino fundamental na respectiva rede pública, resultante da incorporação dos alunos
de seis anos de idade;...”
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A Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que “estabelece o Plano Nacional de
Educação”, ao tratar dos objetivos e metas relativas ao Ensino Fundamental, já propunha
“ampliar para nove anos a duração do ensino fundamental obrigatório com início aos
seis anos de idade, à medida que for sendo universalizado o atendimento na faixa etária
de 7 a 14 anos”. O objetivo é o de “oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no
período da escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de
ensino, as crianças prossigam nos estudos alcançando maior nível de escolaridade.” O
mesmo PNE estabelece, ainda, que a implantação progressiva do ensino fundamental de
nove anos, com a inclusão das crianças de seis anos, deve se dar em consonância com a
universalização na faixa etária de 7 a 14 anos. Ressalta também que essa ação requer
planejamento e diretrizes norteadoras para o atendimento integral da criança em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, (...), com garantia de qualidade.
A análise apropriada da matéria de que trata o presente Parecer torna-se mais
aprofundada se considerarmos outros dispositivos legais, aqui incluídos a título de
enriquecimento do debate sobre a garantia de padrão de qualidade do ensino. Assim:

a) Artigo 208 da Constituição Federal de 1988: II – progressiva universalização do
ensino médio gratuito; IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade; VII – atendimento ao educando, no Ensino
Fundamental através de programas suplementares de (...), alimentação e assistência
à saúde.
b) Na LDB, por sua vez, tem-se:

 Artigo 8º “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em
regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino”.
§ 1º...
§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta
lei”


Artigo 23. “A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais,
ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade,
na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar”;



o Artigo 24 enumera as regras comuns de organização da educação básica;

 o Artigo 30 contém que a educação infantil será oferecida em creches ou entidades

equivalentes e em pré-escolas, para crianças de até três anos de idade e de quatro a
seis anos de idade, respectivamente; a avaliação na educação infantil será feita mediante
acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de
promoção;

 o § 2º do Artigo 34 diz que “o ensino fundamental será ministrado progressivamente
em tempo integral a critério dos sistemas de ensino”;
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o Título VI, que trata dos profissionais da educação, estimula no Art. 62 a formação de
docentes para a Educação Básica em nível superior (licenciatura), embora seja admitida,
como formação mínima para a Educação Infantil e as quatro séries iniciais do Ensino
Fundamental, a formação em nível médio (normal). O Art. 63 fala de programas de
educação continuada para os profissionais de educação.

 o § 1º do Art. 87 refere-se ao Plano Nacional de Educação a ser elaborado em sintonia

com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. O § 5º do mesmo artigo diz:
“serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares
públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral”.

c) Vale ressaltar alguns pontos da Lei nº 10.172/2001 que aprova o Plano Nacional
de Educação. Os objetivos e prioridades do PNE são assim sintetizados:


elevação global do nível de escolaridade da população;



melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis;



redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à
permanência com sucesso na educação pública;



democratização da gestão do ensino público (...).

O mesmo PNE, quando se refere aos níveis de ensino, educação básica, ao tratar da
educação infantil coloca como objetivos e metas “ampliar a oferta (...) de forma a atender,
em cinco anos a 30% da população de até 3 anos de idade e 60% da população de 4 a 6
anos (ou 4 e 5 anos) e, até o final da década alcançar 50% das crianças de 0 a 3 anos, e
80% das de 4 e 6 anos”.
A Constituição Federal, a legislação educacional e o PNE convergem para o objetivo
maior da garantia do padrão de qualidade do ensino.
Para isso, o PNE já contemplava alternativas, entre as quais a ampliação da duração
do Ensino Fundamental para nove anos.
Evidencia-se, entretanto, que essa é, ao lado de outras, alternativa válida a ser
implantada isoladamente ou em conjunto com outras formulações.
É claro que, em paralelo com a questão da qualidade, avulta a do financiamento
da educação. Se o Ensino Fundamental experimentou significativa ampliação quantitativa do
atendimento, o Brasil está distante de alcançar o almejado e essencial padrão de qualidade, em
particular quando se consideram aqueles grupos populacionais menos favorecidos: meio rural,
periferias, aglomerados e, até mesmo, regiões, como é o caso do Nordeste.
De fato, as avaliações do desempenho dos alunos no Ensino Fundamental, em
padrões internacionais (PISA) e em padrões nacionais (SAEB), apresentam resultados
insatisfatórios, para não dizer constrangedores, tanto no que se refere ao letramento como aos
conhecimentos básicos de matemática. Os resultados dos diversos procedimentos de avaliação
aplicados por sistemas de ensino estaduais e municipais seguem a mesma tendência.
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É de se destacar que muitos esforços vêm sendo despendidos, aí incluída a extensão
do atendimento no Ensino Médio, mas que não encontra a necessária contrapartida no que se
refere à Educação Infantil, uma vez que na pré-escola ocorreu até mesmo a redução do
atendimento, à vista da criação e implementação do FUNDEF.
Na verdade, o financiamento da educação é que se constitui, tal como consta da atual
legislação, em óbice à melhoria da qualidade e à ampliação do atendimento na Educação
Infantil (creches e pré-escolas), no Ensino Médio, na Educação Especial, na Educação de
Jovens e Adultos, na educação no campo. A antecipação da matrícula no Ensino Fundamental
de crianças de seis anos, com reconhecidas exceções, em muitos sistemas municipais, não
visou necessariamente à melhoria da qualidade, mas, de fato, aos recursos do FUNDEF, uma
vez que o aluno passou a ser considerado como “unidade monetária” (haja vista as situações
em que o Ensino Fundamental foi mantido com oito anos de duração).
É importante refletir sobre a matéria de que trata o presente Parecer à luz das
colocações feitas na “apreciação”, bem como dos estudos sobre a transformação do
FUNDEF em FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização do Magistério. O FUNDEB, em obediência ao § 4º do artigo 60 do ADCT,
busca alcançar um ajuste progressivo capaz de garantir um valor por aluno correspondente a
padrão mínimo de qualidade, definido nacionalmente pelo PNE. Acresce que os estudos sobre
o FUNDEB, divulgados e conhecidos, propõem valores diferenciados por aluno,
considerando as etapas da educação básica, o atendimento adequado a jovens e adultos e ao
meio rural, bem como às características da Educação Especial.
Por outro lado, o ingresso no Ensino Fundamental aos seis anos, é assunto polêmico,
com posições divergentes. Os relatores permitem-se resumir duas opiniões expressivas:

1. “Colocar as crianças de camadas populares na escola de Ensino Fundamental aos seis
anos sem uma proposta pedagógica adequada significa apenas antecipar o fracasso
escolar” (Profª Maria Carmen Barbosa, Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul).

2. “Tornar-se usuária da língua escrita é um direito da criança que possui não apenas as
competências e as habilidades necessárias ao seu aprendizado, mas principalmente o
desejo de aprender” (Profª Mônica Correia Baptista, Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Minas Gerais, ao discutir sobre a idade mínima para ingresso
das crianças no ensino obrigatório) 1.
Quanto ao ideário da educação integral em escola de tempo integral, tem a sua
base no pensamento de Anísio Teixeira, em suas experiências no antigo Distrito Federal, Rio
de Janeiro, nos anos 30, e no Plano Diretor do novo Distrito Federal, Brasília, segunda metade
dos anos 50 e 60; a experiência mais ampla foi a executada nas duas fases do Programa
Especial de Educação no Estado do Rio de Janeiro – 1983/1986 e 1991/1994, concretizada
na proposta pedagógica dos Centros Integrados de Educação Pública – CIEP, cujo
principal artífice foi Darcy Ribeiro.
No biênio 1993/94, o Ministério da Educação e do Desporto fez aprovar e colocou
em prática o Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente –
PRONAICA, que se concretizou através dos Centros de Atenção Integral à Criança e ao
Adolescente – CAIC. O PRONAICA ao colocar a criança e o adolescente como centro da
1

As opiniões encontram-se na revista Pátio, Educação Infantil, Ano I, nº 1 – Abril – Julho/2003.
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atenção por meio de subprogramas, propôs a experiência mais próxima da Constituição
Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
“Com efeito, a Carta Magna, ao se referir à infância reza que:“É dever da família,
da sociedade e do estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocala a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão” (artigo 227.).
O ECA aprofunda o disposto na Constituição, considerando o bem-estar da criança
“(...) dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público” que a ela
devem “assegurar, com absoluta prioridade, efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (...)”. (Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, artigo 4º e seu parágrafo único).”
O PRONAICA foi criado pela Lei nº 8.642, de 31 de março de 1993, posteriormente
regulamentada por Decreto Federal e colocou em prática oito subprogramas:


proteção especial à criança e à família,



promoção da saúde da criança e do adolescente,



educação infantil (creche e pré-escola)



educação escolar,



esportes,



cultura,



educação para o trabalho e



alimentação.

O Programa estabeleceu como ponto de partida a mobilização para a participação
comunitária e administração e supervisão de cada unidade de serviços na esfera municipal,
com suporte técnico oferecido pelo MEC em articulação com as administrações estaduais e
universidades.
O PRONAICA foi implementado em quase todos os estados brasileiros em
aproximadamente 450 unidades de serviços, em CAIC ou mediante a articulação de serviços
pré-existentes na comunidade ou, ainda, mediante complementação de serviços pré-existentes.
O PRONAICA proclamou o princípio da eqüidade, consagrado na idéia do
tratamento desigual aos desiguais, com a finalidade de democratizar as oportunidades
educacionais e se cumprir o que figura como absoluta prioridade na Constituição Federal e no
Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Estado de Minas Gerais desenvolveu, na década de 90, o Projeto Curumim,
associando a escola a um espaço destinado ao esporte, ao lazer, à cultura, à alimentação e à
8
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recuperação nos estudos, de forma que, em dois turnos, criança e adolescente foram
beneficiados pela “atenção integral”.
O Segundo Tempo, Projeto do Ministério dos Esportes no atual Governo Federal,
obedece em suas linhas gerais a mesma concepção.
No biênio 2003/2004 a Prefeitura de São Paulo iniciou a execução do CEU –
Centro Educacional Unificado, oferecendo em cada uma das 21 unidades atuais os
componentes que se congregam na atenção integral: teatro, cinema, escola, creche,
biblioteca, computador e internet, piscina, quadra de esportes, pista de skate, aula de dança e
orquestra de cordas.
É evidente que todas as ações centradas na melhoria da qualidade do ensino
pressupõem a valorização dos profissionais da educação, o que inclui uma remuneração
condigna. Trata-se de problema recorrente, ainda não devidamente solucionado. Além disso,
esses profissionais devem ser assistidos por projetos de formação inicial, formação em serviço
(ex: formação em nível superior por cursos emergenciais ou cursos superiores na modalidade
de Educação a Distância para portadores de diplomas de curso normal) e formação
continuada.
Há de se registrar que sistemas estaduais e sistemas municipais, bem como escolas
de Ensino Fundamental criadas e mantidas pela iniciativa privada, colocaram em prática o que
preconiza o Artigo 23 da LDB, tanto na organização do tempo escolar em ciclos pedagógicos
de aprendizagem, buscando estimular o sucesso escolar, como na adoção de regime de
alternância que caracteriza a Escola-Família Agrícola. Essas experiências têm sido mais ou
menos bem sucedidas, ocorrendo muito debate e polêmica sobre a propriedade do regime de
ciclos em relação ao regime seriado.
Como se vê, há toda uma gama de importantes alternativas ou opções, que podem
ser programadas em unidade ou abrangendo mais de uma hipótese de trabalho.
As experiências que se afiguram como políticas afirmativas - melhoria da
qualidade da educação e oferta de condições educacionais para a eqüidade - merecem
ser estimuladas e acompanhadas por procedimentos avaliativos apropriados.
A ampliação do Ensino Fundamental obrigatório para 9 (nove) anos, a partir
dos 6 (seis) anos de idade, para todos os brasileiros é, portanto, uma política afirmativa
que requer de todas as escolas e todos os educadores compromisso com a elaboração de
um novo projeto político-pedagógico para o Ensino Fundamental, bem como para o
conseqüente redimensionamento da Educação Infantil.
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II – VOTO DOS RELATORES
De tudo que foi exposto, com vistas a garantir educação com melhor padrão de
qualidade, conclui-se que cada sistema de ensino é livre para construir, com sua comunidade
escolar, alternativa com vistas à educação de melhor qualidade e à obrigatoriedade do Ensino
Fundamental de 9 (nove) anos.
Cada sistema deve refletir e proceder a convenientes estudos, com a
democratização do debate envolvendo todos os segmentos interessados, antes de optar
pela(s) alternativa(s) julgada(s) mais adequada(s) à sua realidade, em função dos recursos
financeiros, materiais e humanos disponíveis.
O(s) programa(s)/projeto(s) adotado(s) pelo órgão executivo do sistema, deverá(ão)
ser regulamentado(s), necessariamente, pelo órgão normativo do sistema. As Secretarias de
Educação e os Conselhos de Educação terão de se articular para a indispensável validação de
sua(s) escolha(s).
Na implantação progressiva do Ensino Fundamental com a duração de 9 (nove)
anos, pela antecipação da matrícula de crianças de seis anos, as seguintes normas terão
de ser respeitadas:

1. nas redes públicas estaduais e municipais a implantação deve considerar o
regime de colaboração e deverá ser regulamentada pelos sistemas de
ensino estaduais e municipais, que deverão empenhar-se no
aprofundamento de estudos, debates e entendimentos com o objetivo de se
implementar o Ensino Fundamental de nove anos, a partir dos seis anos de
idade, assumindo-o como direito público subjetivo e estabelecendo, de
forma conseqüente, se a primeira série aos seis anos de idade se destina ou
não à alfabetização dos alunos;
2. nas redes públicas municipais e estaduais é prioridade assegurar a
universalização no Ensino Fundamental da matrícula na faixa etária dos 7
(sete) aos 14 (quatorze) anos;
3. nas redes públicas estaduais e municipais não deve ser prejudicada a oferta
e a qualidade da Educação Infantil, preservando-se sua identidade
pedagógica;
4. os sistemas de ensino e as escolas deverão compatibilizar a nova situação de
oferta e duração do Ensino Fundamental a uma proposta pedagógica
apropriada à faixa etária dos 6 (seis) anos, especialmente em termos de
recursos humanos, organização do tempo e do espaço escolar, considerando,
igualmente, materiais didáticos, mobiliário e equipamentos, bem como os
reflexos dessa proposta pedagógica em políticas implementadas pelo
próprio Ministério da Educação como, por exemplo, na distribuição de
livros didáticos;
5. os sistemas de ensino deverão fixar as condições para a matrícula de
crianças de 6 (seis) anos no Ensino Fundamental quanto à idade
cronológica: que tenham 6 (seis anos) completos ou que venham a
completar seis anos no início do ano letivo;
10
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6. para a avaliação da Educação Básica, em que certamente ocorrerão
impactos, devem ser discutidas as decisões de adequação, uma vez que,
atualmente, o SAEB promove a avaliação coletando dados e estimando as
proficiências na 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e na 3ª série do
Ensino Médio, ou seja, aos quatro, oito e onze anos de escolarização; haverá
necessidade de se adotar uma readequação contábil para o censo escolar,
pois, transitoriamente, subsistirão dois modelos – Ensino Fundamental com
a duração de 8 (oito anos) e com a duração de 9 (nove) anos, para o qual
deverá ser adotada uma nova nomenclatura geral, sem prejuízo do que
dispõe o Art. 23 da LDB, considerado o conseqüente impacto na Educação
Infantil, a saber:

Etapa de ensino

Faixa etária prevista

Educação Infantil
Creche
Pré-escola

até 5 anos de idade
até 3 anos de idade
4 e 5 anos de idade

Ensino Fundamental
Anos iniciais
Anos finais

até 14 anos de idade
de 6 a 10 anos de idade
de 11 a 14 anos de idade

Duração

9 anos
5 anos
4 anos

7. os princípios enumerados aplicam-se às escolas criadas e mantidas pela
iniciativa privada, que são livres para organizar o Ensino Fundamental que
oferecem mas com obediência às normas fixadas pelo sistema de ensino a
que pertencem.
Nesses termos, e com vistas ao estabelecimento de normas nacionais gerais,
propomos a aprovação do projeto de resolução anexo.
À consideração da Câmara de Educação Básica.

Brasília, DF, 8 de junho de 2005.
Conselheiro Murílio de Avellar Hingel – Relator
Conselheiro Arthur Fonseca Filho –Relator
Conselheira Maria Beatriz Luce –Relatora
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto dos Relatores.
Sala das Sessões, em 8 de junho de 2005
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Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Define normas nacionais para a ampliação do Ensino
Fundamental para nove anos de duração.

O presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no
uso de suas atribuições legais de conformidade com o disposto na alínea “c” do Artigo 9º da
Lei nº 4024/61, com a redação dada pela Lei nº 9131/95, bem com no Artigo 90, no § 1º do
artigo 8º e no § 1º do Artigo 9º da Lei 9.394/96 e com fundamento no Parecer CNE/CEB
nº......../2005, homologado pelo Senhor Ministro da Educação em.........., resolve:
Artigo 1º A antecipação da obrigatoriedade de matrícula no Ensino Fundamental aos
seis anos de idade implica na ampliação da duração do Ensino Fundamental para nove anos.
Artigo 2º A organização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e da Educação
Infantil adotará a seguinte nomenclatura:

Etapa de ensino

Faixa etária prevista

Educação Infantil
Creche
Pré-escola

até 5 anos de idade
até 3 anos de idade
4 e 5 anos de idade

Ensino Fundamental
Anos iniciais
Anos finais

até 14 anos de idade
de 6 a 10 anos de idade
de 11 a 14 anos de idade

Duração

9 anos
5 anos
4 anos

Artigo 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 3 DE AGOSTO DE 2005(*)

Define normas nacionais para a ampliação do Ensino
Fundamental para nove anos de duração.

O presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação,
no uso de suas atribuições legais de conformidade com o disposto na alínea “c” do Artigo 9º
da Lei nº 4024/61, com a redação dada pela Lei nº 9131/95, bem como no Artigo 90, no § 1º
do artigo 8º e no § 1º do Artigo 9º da Lei 9.394/96 e com fundamento no Parecer CNE/CEB nº
6/2005, homologado por despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no
DOU de 14 de julho de 2005, resolve:
Art. 1º A antecipação da obrigatoriedade de matrícula no Ensino Fundamental aos
seis anos de idade implica na ampliação da duração do Ensino Fundamental para nove anos.
Art. 2º A organização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e da Educação
Infantil adotará a seguinte nomenclatura:

Etapa de ensino
Educação Infantil
Creche
Pré-escola
Ensino Fundamental
Anos iniciais
Anos finais

Faixa etária prevista
até 5 anos de idade
até 3 anos de idade
4 e 5 anos de idade
até 14 anos de idade
de 6 a 10 anos de idade
de 11 a 14 anos de idade

Duração

9 anos
5 anos
4 anos

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

CESAR CALLEGARI
Presidente da Câmara de Educação Básica

(*) Publicada no DOU de 08/08/2005, Seção I, pág. 27.
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REEXAMINADO PELO PARECER CNE/CEB 6/2005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: MEC/Conselho Nacional de Educação/Câmara de UF: DF
Educação Básica
ASSUNTO: Estudos visando ao estabelecimento de normas nacionais para a
ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração
RELATOR: Murílio de Avellar Hingel
PROCESSOS Nº: 23001.000082/2004-10 e 23001.000230/2002-34
PARECER Nº:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
CEB 24/2004
CEB
15/9/2004
I – RELATÓRIO
Histórico
O presente parecer tem como ponto de partida a Indicação CNE/CEB 1/2004, da
autoria do então Conselheiro Nélio Marco Vincenzo Bizzo, datado de 10 de março de
2004. O Conselheiro fora designado pela Câmara de Educação Básica para acompanhar
o encontro regional sobre a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, ocorrido
em Goiânia, nos dias 18 e 19 de fevereiro do ano em curso. O encontro, promovido pela
Secretaria de Educação Infantil e Fundamental (SEIF) do Ministério da Educação,
concluiu uma série de reuniões realizadas nas cidades de Belo Horizonte, Campinas,
Florianópolis, São Luís, Rio Branco e Recife.
A indicação, como proposta de estudos, veio a esta Câmara quando da posse dos
novos conselheiros, em maio do ano corrente, sendo a matéria atribuída a este relator.
Já em maio de 2004, a SEIF, pelo seu Departamento de Políticas Públicas,
Coordenação Geral do Ensino Fundamental, elaborou documento extenso e detalhado
do ponto de vista da fundamentação legal e da organização do trabalho pedagógico. O
documento foi posteriormente distribuído a todos os conselheiros da CEB.
Em junho, a Câmara debateu com profundidade o assunto, oportunidade em que
foi destacado o parecer CNE/CEB 20/98, que trata de consulta apresentada, à época,
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC) relativa ao
Ensino Fundamental de nove anos, relatado pelo então Conselheiro João Antônio Cabral
de Monlevade, cujo voto continua inteiramente atual, pelo seu conteúdo.
A Câmara, desejando ampliar e aprofundar a análise do assunto, ainda em junho,
aprovou a realização de uma sessão de trabalho com representações do Conselho
Nacional de Secretários Estaduais de Educação (CONSED), do Fórum Nacional dos
Conselhos Estaduais de Educação, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (UNDIME) e da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação
(UNCME).
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Assim, o presidente da Câmara, Conselheiro Antonio Cesar Russi Callegari,
encaminhou convite aos presidentes das entidades referidas, acompanhado das
referências legais básicas e de uma série de questões aos sistemas de ensino, a saber:
1.

Quais são os estados e municípios que aderiram à ampliação do Ensino
Fundamental para nove anos, antecipando a matrícula para crianças de seis
anos de idade?

2.

Quais são os sistemas estaduais e municipais de ensino que já
estabeleceram as normas resolutivas para a ampliação?

3.

Em caso de resposta positiva, quais são essas normas, por sistema,
principalmente no que se refere:
3.1 à data limite – dia e mês – para que a criança de seis anos possa matricular-se
no Ensino Fundamental?
3.2 ao efetivo cumprimento da universalização do atendimento na faixa etária de
7 a 14 anos?
3.3 à progressividade da oferta do Ensino Fundamental de nove anos, com os
respectivos critérios?
3.4 às diretrizes pedagógicas estabelecidas para o atendimento apropriado às
crianças de seis anos de idade?
3.5 à organização do espaço e do tempo escolar para essas crianças?

Compareceram à sessão de trabalho, ocorrida em 7 de julho, e participaram
ativamente dos debates, a presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia,
também presidente do Fórum; a presidente do Conselho Estadual de Educação de Goiás
e a representante do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais; a secretária de
Educação de Goiás, também representando o CONSED; representantes das Secretarias
Estaduais de Educação do Maranhão e do Distrito Federal; o presidente da UNDIME, e
uma representante da SEIF.
Na oportunidade constatou-se que apenas dois estados adotaram o Ensino
Fundamental de nove anos:
Goiás – Com a política implantada em 2004 de ampliação gradativa em todas as
escolas públicas estaduais. A medida também se encontra aprovada e regulamentada
pelo Conselho Estadual de Educação (Parecer 330, de 6 de julho de 2004, e Resolução
186, de 7 de julho de 2004).
Minas Gerais – Com a implantação, nas escolas estaduais, dos anos iniciais do
Ensino Fundamental com nove anos de duração pelo Decreto 43.506, de 7 de agosto de
2003, do governador do estado, e pelas Resoluções 430, de 8 de agosto de 2003, e 469,
de 22 de dezembro de 2003, da Secretaria Estadual de Educação. Posteriormente, a
Secretaria baixou a Orientação 1, de 5 de fevereiro de 2004, tratando da
operacionalização. Nos termos da Resolução 430/2003, 553 municípios aderiram à
proposta, além dos 63 que já adotavam o Ensino Fundamental de nove anos para a rede
municipal. Em 7 de julho de 2004, data da sessão de trabalho da Câmara, a iniciativa
ainda não tinha sido formalmente aprovada e regulamentada pelo Conselho Estadual de
Educação de Minas Gerais. Não havia informação sobre manifestação dos conselhos
municipais de educação dos 553 municípios que aderiram à proposta.
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No mesmo dia 7 de julho, o Conselho Estadual de Educação do Paraná informou
que apenas quatro municípios tinham solicitado efetivamente a ampliação de que se
fala.
O Conselheiro Adeum Hilário Sauer, na sua condição de presidente da
UNDIME, solicitara aos municípios informações em torno do questionário acima
transcrito. Recebeu cerca de 400 respostas, distribuídas entre:
a)
b)
c)
d)
e)

os que não querem o Ensino Fundamental ampliado para nove anos
(minoria);
os que não aderiram, mas são favoráveis;
os que não aderiram;
os que aderiram e
os que matriculam no Ensino Fundamental crianças a partir de seis anos
de idade, mantida a duração de oito anos no Ensino Fundamental (apenas
dez).

Prevalece o maior número
correspondentes às opções c e d.

de

municípios,

em

suas

manifestações,

Acrescente-se que o relator participou, por indicação do CNE, do 22º Fórum
Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, realizado em Caxambu (MG), de 21 a
23 de julho do ano corrente. A oportunidade foi propícia a uma sondagem e à coleta de
informações e opiniões sobre o Ensino Fundamental de nove anos. Como se
encontravam presentes 20 (vinte) conselhos, por seus presidentes ou representações, a
troca de idéias foi oportuna e enriquecedora.
Apreciação
A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração não está
explicitada na Constituição Federal de 1988 (art. 208: “O dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garantia de: I – Ensino Fundamental, obrigatório e
gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para os que a ele não tiveram acesso
na idade própria”).
Também não é explícita a LDB, Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional (art. 32: “O Ensino Fundamental, com duração mínima de
oito anos obrigatório e gratuito na escola pública...”). Mas o inciso I do § 3º do art. 87
diz: “Cada município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: matricular todos
os educandos a partir dos sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos seis anos,
no Ensino Fundamental”.
Enquanto isso, a Lei nº 9.424/96, que “dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério” (FUNDEF),
ao tratar da distribuição dos recursos do Fundo, fala das matrículas da 1ª à 8ª série do
Ensino Fundamental e se refere aos seguintes componentes: 1ª à 4ª série e 5ª à 8ª série.
A Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que “estabelece o Plano Nacional de
Educação”, ao tratar dos objetivos e metas relativos ao Ensino Fundamental, propõe
“Ampliar para nove anos a duração do Ensino Fundamental obrigatório, com início
aos seis anos de idade, à medida que for sendo universalizado o atendimento na faixa
etária de 7 a 14 anos”. O objetivo é o de “oferecer maiores oportunidades de
aprendizagem no período da escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando
mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando maior
nível de escolaridade.”
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O mesmo PNE estabelece, ainda, que “a implantação progressiva do Ensino
Fundamental de nove anos, com a inclusão das crianças de seis anos, deve se dar em
consonância com a universalização na faixa etária de 7 a 14 anos. Ressalta, também,
que essa ação requer planejamento e diretrizes norteadoras para o atendimento
integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social (...), com
garantia de qualidade”.
A análise apropriada da matéria de que trata o presente parecer torna-se mais
aprofundada se considerarmos outros dispositivos legais, aqui incluídos a título de
enriquecimento do debate sobre a garantia de padrão de qualidade do ensino. Assim:
a)
art. 208 da Constituição Federal de 1988: II – progressiva
universalização do ensino médio gratuito; IV – atendimento em
creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; VII –
atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de
programas suplementares de (...), alimentação e assistência à saúde.
b)

na LDB, por sua vez, tem-se:

·

art. 8º: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios
organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de
ensino;
§ 1º (...)
§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização, nos termos desta
lei”;

·

art. 23. “A educação básica poderá organizar-se em séries anuais,
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de
estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e
em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que
o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar”;

·

o art. 24 enumera as regras comuns de organização da educação
básica;

·

o art. 30 estabelece que a educação infantil será oferecida em creches
ou entidades equivalentes e em pré-escolas para crianças de até três
anos de idade e de quatro a seis anos de idade respectivamente. A
avaliação na educação infantil será feita mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de
promoção;

·

o § 2º do art. 34 diz: “O ensino fundamental será ministrado
progressivamente, em tempo integral, a critério dos sistemas de
ensino”;

·

o Titulo VI, que trata dos profissionais da educação, estimula, no art.
62, a formação de docentes para a educação básica em nível superior
(licenciatura), embora seja admitida, como formação mínima para a
educação infantil e as quatro séries iniciais do Ensino Fundamental a
4
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formação em nível médio (normal). O art. 63 fala de programas de
educação continuada para os profissionais de educação.
·

c)

·
·
·

·

o § 1º do art. 87 refere-se ao Plano Nacional de Educação a ser
elaborado em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação
para Todos. O § 5º do mesmo artigo diz: “Serão conjugados todos os
esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas
urbanas de Ensino Fundamental para o regime de escolas de tempo
integral”;
Vale ressaltar alguns pontos da Lei 10.172/2001, que aprova o Plano
Nacional de Educação. Os objetivos e prioridades do PNE são assim
sintetizados:
elevação global do nível de escolaridade da população;
melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis;
redução das desigualdades sociais e regionais no tocante
ao acesso e à permanência com sucesso na educação
pública;
democratização da gestão do ensino público (...).

O mesmo PNE, quando se refere aos níveis de ensino, educação básica, ao tratar
da educação infantil, coloca como objetivos e metas “ampliar a oferta (...) de forma a
atender, em cinco anos a 30% da população de até 3 anos de idade e 60% da
população de 4 a 6 anos (ou 4 e 5 anos) e, até o final da década alcançar 50% das
crianças de zero a 3 anos, e 80% das de 4 e 6 anos”.
Mérito
A Constituição Federal, a legislação educacional e o PNE convergem para o
objetivo maior da garantia do padrão de qualidade do ensino.
Para isso, o PNE propõe opções, entre as quais a ampliação da duração do
Ensino Fundamental para nove anos.
Evidencia-se, entretanto, que essa é, ao lado de outras, alternativa válida a ser
implantada isoladamente ou em conjunto com outras formulações.
É claro que, em paralelo com a questão da qualidade, avulta a do financiamento
da educação. Se o Ensino Fundamental experimentou significativa ampliação
quantitativa do atendimento, o Brasil está distante de alcançar o almejado e essencial
padrão de qualidade, em particular quando se consideram aqueles grupos populacionais
menos favorecidos: meio rural, periferias, aglomerados e, até mesmo, regiões, como é o
caso do Nordeste.
De fato, as avaliações do desempenho dos alunos no Ensino Fundamental, em
padrões internacionais (PISA) e em padrões nacionais (SAEB) apresentam resultados
insatisfatórios, para não dizer constrangedores, tanto no que se refere ao letramento
quanto aos conhecimentos básicos de Matemática. Os resultados dos diversos
procedimentos de avaliação aplicados por sistemas de ensino estaduais e municipais
seguem a mesma tendência.
É de se destacar que muitos esforços vêm sendo despendidos, aí incluída a
extensão do atendimento no ensino médio, mas não se encontra a necessária
contrapartida no que se refere à educação infantil, uma vez que na pré-escola ocorreu até
mesmo a redução do atendimento, à vista da criação e implementação do FUNDEF.
Na verdade, o financiamento da educação é que se constitui, tal como consta da
atual legislação, em óbice à melhoria da qualidade e à ampliação do atendimento na
educação infantil (creches e pré-escolas), no ensino médio, na educação especial, na
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educação de jovens e adultos, na educação no campo... A antecipação da matrícula no
Ensino Fundamental de crianças de seis anos, com reconhecidas exceções, em muitos
sistemas municipais, não visou necessariamente à melhoria da qualidade, mas, de fato,
aos recursos do FUNDEF, uma vez que o aluno passou a ser considerado como
“unidade monetária” (haja vista as situações em que o Ensino Fundamental foi mantido
com oito anos de duração).
É importante refletir sobre a matéria de que trata o presente parecer à luz das
colocações feitas na apreciação, bem como dos estudos sobre a transformação do
FUNDEF em FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica). O FUNDEB, em obediência ao § 4º do art. 60 do ADCT, deve buscar um ajuste
progressivo, capaz de garantir um valor por aluno correspondente a padrão mínimo de
qualidade definido nacionalmente pelo PNE. Acresce que os estudos sobre o FUNDEB,
divulgados e conhecidos, propõem valores diferenciados por aluno, considerando as
etapas da educação básica, o atendimento adequado a jovens e adultos e ao meio rural,
bem como às características da educação especial.
Por outro lado, o ingresso no Ensino Fundamental aos seis anos é assunto
polêmico, com posições divergentes. O Relator permite-se resumir duas opiniões
expressivas:

1.

“Colocar as crianças de camadas populares na escola de Ensino
Fundamental aos seis anos sem uma proposta pedagógica adequada
significa apenas antecipar o fracasso escolar” (professora Maria
Carmen Barbosa, Faculdade de Educação da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul).

2.

“Tornar-se usuária da língua escrita é um direito da criança, que possui
não apenas as competências e as habilidades necessárias ao seu
aprendizado, mas, principalmente, o desejo de aprender” (professora
Mônica Correia Baptista, Faculdade de Educação da Universidade
Federal de Minas Gerais, ao discutir sobre a idade mínima para
ingresso das crianças no ensino obrigatório) 1.

Quanto ao ideário da educação integral, tem sua base no pensamento de Anísio
Teixeira, em suas experiências no antigo Distrito Federal (Rio de Janeiro), nos anos 30,
e no Plano Diretor do novo Distrito Federal (Brasília), na segunda metade dos anos 50 e
nos anos 60. A experiência mais ampla foi a executada nas duas fases do Programa
Especial de Educação, no estado do Rio de Janeiro, em 1983-1986 e em 1991-1994,
concretizada na proposta pedagógica dos Centros Integrados de Educação Pública
(CIEP), cujo principal artífice foi Darcy Ribeiro.
No biênio 1993-1994, o Ministério da Educação e do Desporto fez aprovar e
colocou em prática o Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao
Adolescente (PRONAICA), que se concretizou por meio dos Centros de Atenção
Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC). O PRONAICA, ao colocar a criança e o
adolescente como centro da atenção por meio de subprogramas, propôs a experiência
mais próxima da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
Com efeito, a Carta Magna, ao se referir à infância, reza: “É dever da família,
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
1

As opiniões encontram-se na revista Pátio, Educação Infantil, Ano I, n. 1, abril-julho 2003.
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profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (art. 227).
O ECA aprofunda o disposto na Constituição, considerando o bem-estar da
criança: “(...) dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público”, que a ela devem “assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária (...)” (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, art. 4º e parágrafo
único).
O PRONAICA foi criado pela Lei 8.642, de 31 de março de 1993,
posteriormente regulamentada por decreto federal, e colocou em prática oito
subprogramas:
·
proteção especial à criança e à família
·
promoção da saúde da criança e do adolescente
·
educação infantil (creche e pré-escola)
·
educação escolar
·
esportes
·
cultura
·
educação para o trabalho
·
alimentação
O programa estabeleceu como pontos de partida a mobilização para a
participação comunitária e a administração e supervisão de cada unidade de serviço na
esfera municipal, com suporte técnico oferecido pelo MEC em articulação com as
administrações estaduais e universidades.
O PRONAICA foi implementado em quase todos os estados em
aproximadamente 450 unidades de serviços, em CAIC ou mediante a articulação de
serviços preexistentes na comunidade ou, ainda, mediante complementação de serviços
preexistentes.
O PRONAICA proclamou o princípio da eqüidade, consagrado na idéia do
tratamento desigual aos desiguais, com a finalidade de democratizar as oportunidades
educacionais e cumprir o que figura como absoluta prioridade na Constituição Federal e
no Estatuto da Criança e do Adolescente.
O estado de Minas Gerais desenvolveu, na década de 90, o Projeto Curumim,
associando a escola a um espaço destinado ao esporte, ao lazer, à cultura, à alimentação
e à recuperação nos estudos, de forma que, em dois turnos, criança e adolescente foram
beneficiados pela “atenção integral”.
O Segundo Tempo, projeto do Ministério dos Esportes no atual Governo
Federal, obedece, em suas linhas gerais, à mesma concepção.
No biênio 2003/2004, a Prefeitura de São Paulo iniciou a execução do CEU
(Centro Educacional Unificado), oferecendo em cada uma das 21 unidades atuais os
componentes que se congregam na atenção integral: teatro, cinema, escola, creche,
biblioteca, computador e internet, piscina, quadra de esportes, pista de skate, aula de
dança e orquestra de cordas.
É evidente que todas as ações centradas na melhoria da qualidade do ensino
pressupõem a valorização dos profissionais da educação, o que inclui uma remuneração
condigna. Trata-se de problema recorrente, ainda não devidamente solucionado. Além
disso, esses profissionais devem ser assistidos por projetos de formação inicial,
formação em serviço – formação em nível superior por cursos emergenciais ou cursos
7
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superiores na modalidade de educação a distancia para portadores de diplomas de curso
normal – e formação continuada.
Há de se registrar que sistemas estaduais e sistemas municipais, bem como
escolas de Ensino Fundamental criadas e mantidas pela iniciativa privada, colocaram em
prática o que preconiza o art. 23 da LDB, tanto na organização do tempo escolar em
ciclos pedagógicos de aprendizagem, buscando estimular o sucesso escolar, quanto na
adoção de regime de alternância que caracteriza a Escola-Família Agrícola. Essas
experiências têm sido mais ou menos bem-sucedidas, ocorrendo muito debate e
polêmica sobre a propriedade do regime de ciclos em relação ao regime seriado.
Onde couber, devem ser consideradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Escolar Indígena, definidas pelo Parecer CNE/CEB 14/99 e pela Resolução
CNE/CEB 3/99.
Como se vê, há toda uma gama de importantes alternativas ou opções, que
podem ser programadas em unidade ou abranger mais de uma hipótese de trabalho.
As experiências que se afiguram como políticas afirmativas – melhoria da
qualidade da educação e da oferta de igualdade de oportunidades educacionais –
merecem ser estimuladas e acompanhadas por procedimentos avaliativos apropriados.
III – VOTO DO RELATOR
De tudo o que foi exposto, com vistas a garantir educação com melhor padrão de
qualidade, conclui-se que cada sistema de ensino é livre para adotar uma ou mais opções
com vistas à educação de melhor qualidade.
Contudo, cada sistema deve refletir e proceder a convenientes estudos, com a
democratização do debate envolvendo todos os segmentos interessados antes de optar
pela alternativa julgada mais adequada à realidade, em função dos recursos financeiros
materiais e humanos disponíveis.
Os programas e projetos, adotados pelo órgão executivo do sistema, devem ser
regulamentados, necessariamente, pelo órgão normativo do sistema. As secretarias e os
conselhos de educação terão de se articular para a indispensável validação de suas
escolhas. Se a opção for pela implantação progressiva do Ensino Fundamental com a
duração de nove anos, pela antecipação da matrícula de crianças de seis anos, as
seguintes normas terão de ser respeitadas:
1.
nas redes públicas estaduais e municipais, a implantação deve
considerar o regime de colaboração e ser regulamentada pelos
sistemas de ensino;
2.
nas redes públicas municipais e estaduais, deve estar
assegurada a universalização no Ensino Fundamental da
matrícula na faixa etária dos 7 aos 14 anos;
3.
nas redes públicas estaduais e municipais não deve ser
prejudicada a oferta e a qualidade da educação infantil,
preservando-se sua identidade pedagógica;
4.
os sistemas de ensino e as escolas devem compatibilizar a
nova situação de oferta e duração do Ensino Fundamental a
uma proposta pedagógica apropriada à faixa etária dos seis
anos, especialmente em termos de organização do tempo e do
espaço escolar, considerando igualmente mobiliário,
equipamentos e recursos humanos adequados;
5.
os sistemas devem fixar as condições para a matrícula de
crianças de seis anos no Ensino Fundamental quanto à idade
cronológica: que tenham seis anos completos ou que venham a
8
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6.

completar seis anos no início do ano letivo – no máximo até
30 de abril do ano civil em que se efetivar a matrícula;
os princípios enumerados aplicam-se, no que couber, às
escolas criadas e mantidas pela iniciativa privada, que são
livres para organizar o Ensino Fundamental que oferecem, mas
com obediência às normas fixadas pelos sistemas de ensino a
que pertencem.
Nestes termos, proponho a aprovação do projeto de resolução anexo.

Brasília, DF, 15 de setembro de 2004.
Conselheiro Murílio de Avellar Hingel – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova o voto do Relator, com declaração de voto
do Conselheiro Francisco Aparecido Cordão.

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2004
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente

Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
IV - DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho o excelente parecer do conselheiro Murílio de Avellar Hingel,
votando com restrições quanto ao item “Voto do Relator”, nos termos da presente
declaração de voto, pois entendo que deva ser incluído, como último item do voto, um
novo parágrafo com a seguinte redação: Considerando a crescente universalização do
Ensino Fundamental de 8 (oito) anos de duração, bem como a meta estabelecida pela
Lei 10.172/2001, do Plano Nacional de Educação, recomenda-se aos sistemas de ensino
que, com base no regime de colaboração, empenhem-se no aprofundamento de estudos,
debates e entendimentos, objetivando a implementação do Ensino Fundamental de 9
(nove) anos, a partir dos 6 (seis) anos de idade, assumindo-o como direito público
subjetivo.

Brasília, DF, 15 de setembro de 2004.
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão
9
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Define normas nacionais para a ampliação do Ensino
Fundamental para nove anos de duração
O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto na alínea
“c” do Artigo 9º da Lei 4.024/61, com a redação dada pela Lei 9.131/95, bem como no
Artigo 90, no § 1º do Artigo 8º e no § 1º do Artigo 9º da Lei 9.394/96, e com
fundamento no Parecer CNE/CEB
/2004, homologado pelo Senhor Ministro da
Educação em , resolve:
Artigo 1º Os sistemas de ensino que adotarem o Ensino Fundamental de
nove anos somente poderão admitir alunos nesse nível que tenham seis anos completos
ou que venham a completar seis anos até 30 de abril do ano civil em que ocorrer a
matrícula.
Artigo 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Cesar Callegari
Presidente da Câmara de Educação Básica
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 05/05 – DIE/DEF/SEED

Assunto: Critérios para a implantação do Ensino Fundamental Regular Noturno .

O Departamento de Infra Estrutura e o Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria de
Estado da Educação (SEED), na necessidade de regular a oferta e a manutenção do Ensino
Fundamental Regular Noturno na Rede Estadual de Educação Básica, e considerando:
- a necessidade de adequar a oferta na Rede Estadual de Educação Básica , do Ensino
Fundamental Regular Noturno , em virtude da nova proposta da Educação de Jovens e Adultos,
emite a presente

Instrução
1. A implantação do Ensino Fundamental Regular Noturno deverá ser analisada
chefia e equipe do NRE e atenderá os seguintes critérios:

pela

• a oferta do ensino fundamental regular noturno será exclusiva para o atendimento de alunos
com idade superior a 14 (quatorze) anos, observado o disposto no art. 227, § 3.°, inciso 1, e
inciso XXXIII, do artigo 7.°, da Constituição Federal;
•

a matriz curricular do ensino fundamental regular noturno obedecerá ao disposto pela Instrução
04/2005— SEED/SUED;

•

a composição de turmas atenderá a Resolução 864/2001 — SEED. Sendo turma única e não
havendo outra forma de prover atendimento, poderá ser constituída com qualquer número de
alunos;

•

os Estabelecimentos de Ensino deverão contar com o número mínimo de 04 ( quatro) salas de
aula , a fim de assegurar a terminalidade do ensino, no turno pretendido, no mesmo
estabelecimento;

•

a oferta do Ensino Fundamental Regular Noturno dependerá da existência de pessoal técnico e
professores habilitados, em número suficiente no município, para todas as disciplinas do
currículo;
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•

havendo no município, estabelecimento(s) com a oferta do Ensino Fundamental Regular
Noturno, só serão concedidas novas autorizações em situações onde haja demanda e a
inexistência de transporte escolar ou transporte urbano coletivo;

•

nos Municípios onde há uma única Escola Estadual, o Ensino Fundamental Regular Noturno
deverá ser ofertado, desde que haja demanda;

•

os Estabelecimentos de Ensino que ofertam somente o Ensino Fundamental Regular, no turno
diurno, terão prioridade para autorização de abertura do Ensino Fundamental Regular Noturno;

•

os estabelecimentos que atualmente ofertam a EJA, proposta antiga, deverão formalizar o
processo de cessação e solicitar a implantação do Ensino Fundamental Noturno.

Procedimentos
Os estabelecimentos interessados em implantar o Ensino Fundamental Regular Noturno,
deverão protocolar requerimento junto ao Núcleo Regional de Educação (NRE), anexando os
seguintes documentos:
• ofício de solicitação;
• justificativa da necessidade da oferta do Ensino Fundamental Regular Noturno.
O NRE, após análise e Parecer atestando a viabilidade da solicitação, encaminha ao
DIE / CLE incluindo informações sobre:
1. os dados cadastrais completos do estabelecimento ( com códigos do município e do
estabelecimento);
2. a existência de estabelecimentos estaduais/ municipais próximos que ofertam a
modalidade solicitada , informando a distância aproximada de cada um;
3. as especificações quanto a forma de implantação , se gradativa ou simultânea ,
anexando a relação nominal dos alunos interessados , com data de nascimento.;
4. o número total de salas de aula , a existência de biblioteca, laboratório de ciências ;
5. a disponibilidade de Transporte Escolar , no período noturno, para atendimento aos
alunos.
6. se existe dualidade administrativa e de quem é a propriedade do imóvel ( estadual ou
municipal).
Os casos omissos serão de competência da SEED/DIE/DEF.

Curitiba, 20 de dezembro de 2005.

ANA LÚCIA DE ALBUQUERQUE SCHULHAN
Chefe do DIE/SEED
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FÁTIMA IKIKO YOKOHAMA
Chefe do DEF/SEED

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 9.475, DE 22 DE JULHO DE 1997.
Dá nova redação ao art. 33 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

O PRESIDENTE
sanciono a seguinte Lei:

DA REPÚBLICA Faço saber que

o

Congresso Nacional

decreta

e

eu

Art. 1º O art. 33 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da
formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas
públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição
dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e
admissão dos professores.
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes
denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso."
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
FERNANDO
Paulo Renato Souza

HENRIQUE

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 23.7.1997
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

INSTRUÇÃO

Nº

03/2005 – DIE/SEED

Orienta a Regularização da Vida Legal dos
Estabelecimentos de Ensino Municipalizados.

A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA da Secretaria de Estado da Educação
– DIE/SEED, no uso de suas atribuições legais, e considerando:
• o disposto no art.10 e no art. 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9394, de 20 de dezembro de 1996;
• a necessidade de orientar a Regularização da Vida Legal dos
Estabelecimentos de Ensino municipalizados;
• o Termo de Convênio de Parcerias Educacionais – 2005;
• o Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Parceria Educacional,

RESOLVE:
1. Determinar que a montagem do processo para Regularização da Vida Legal
das Escolas Municipalizadas é de competência dos Núcleos Regionais de Educação /
NREs que encaminharão o protocolado à CEF/SEED.
1.1 O Processo de Municipalização poderá ocorrer em duas situações:
1.1.1. Mudança de Mantenedora, quando a Escola Municipal conservar
o nome da Escola Estadual.
1.1.2. Procedimentos para a montagem do Processo:
a) Encaminhamento de um Ofício pelo Prefeito ao Secretário de
Estado da Educação, com os devidos documentos, solicitando
a
Regularização
da
Vida
Escolar
das
Unidades
Municipalizadas.
b) Cópia do Termo de Convênio.

M.L.H./BAUM – Atos dos departamentos – Instrução 03-05-DIE - Municipalização
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c) Relação das Escolas Estaduais que irão municipalizar de 1ª a
4ª Série e Ensino Especial.
d) Anexar ao processo o Ato que Autorizava o Funcionamento de
1ª a 4ª série e Educação Especial.
e) Solicitar Cessação da Escola Estadual e suas ofertas.
f) Informar o encaminhamento dado aos alunos de Ensino
Fundamental (5ª a 8ª série) e Ensino Médio, se houver.
g) Determinar com quem fica a guarda da Documentação Escolar
desses alunos.

1.2. Criação e autorização de Escola Municipal para absorver os alunos de
1ª a 4ª série e Educação Especial de uma Escola Estadual.
A Escola Municipal criada poderá funcionar em Dualidade Administrativa
com a Escola Estadual ou em outro endereço.

1.2.1. Procedimentos para a montagem do Processo:

a) Encaminhamento de um Ofício pelo Prefeito ao Secretário de
Estado da Educação com os referidos documentos para
Regularização da Vida Escolar das Unidades Municipalizadas.
b) Cópia do Termo de Convênio.
c) Relação das Escolas Estaduais a serem municipalizadas:
• denominação atual da Escola Estadual com todos os cursos
ofertados;
• denominação proposta para a Escola Municipal a ser criada
e endereço completo;
• anexar ao processo o Ato de Autorização e Funcionamento
de 1ª a 4ª série e Educação Especial;
• Decreto de Criação da Escola Municipal;
• solicitação de Cessação de 1ª a 4ª série e Educação
Especial pela Direção da Escola Estadual;
M.L.H./BAUM – Atos dos departamentos – Instrução 03-05-DIE - Municipalização
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• informar os cursos que continuarão a ser ofertados pela
Escola Estadual.
1.3. Se no Município houver mais de uma escola a ser municipalizada, o
processo de municipalização deverá ser encaminhado com a relação de todas as
escolas, a criação de escola nova ou mudança de Mantenedora.

Curitiba, 25 de fevereiro de 2005.

Ana Lúcia de Albuquerque Schulhan
CHEFE

DO

DEPARTAMENTO

DE

INFRA-ESTRUTURA

M.L.H./BAUM – Atos dos departamentos – Instrução 03-05-DIE - Municipalização
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PROCESSO N.º 1304/05
DELIBERAÇÃO N.º 10/05

APROVADA EM 14/12/2005

COMISSÃO TEMPORÁRIA – PORTARIAS N.ºs 26/05 e 27/05
INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO
ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: Normas complementares às Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de
Estágio de alunos dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de
Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores, do Ensino Médio, inclusive nas
modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos.
RELATORES: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD, ARNALDO VICENTE,
CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS, DARCI PERUGINE GILIOLI,
MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL, OSCAR ALVES, ROMEU GOMES DE
MIRANDA.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO do Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, tendo em vista a Lei Federal n.º 9.394/96; Parecer CNE/CEB n.º
35/2003; Resolução CNE/CEB n.º 1/2004 e Decreto n.º 5.154/04; Parecer CNE/CEB n.º 34/2004 e
Resolução n.º 2/2005; Parecer CNE/CEB n.º 39/2004 e Resolução CNE/CEB n.º 1/2005,
considerando a Indicação n.º 04/05 da Comissão Temporária – Portarias n.ºs 26/05 e 27/05 que a
esta se incorpora e ouvida a Câmara de Legislação e Normas,

DELIBERA:
Art. 1º. A presente Deliberação define diretrizes para a organização e a
realização de estágio de alunos dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de
Formação Inicial e Continuada dos Trabalhadores, do Ensino Médio, inclusive nas
modalidades de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
§ 1º. Toda atividade de estágio prevista e desenvolvida nos cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e no Ensino Médio, será considerada curricular,
devendo ser assumida pela Instituição de Ensino como Ato Educativo.
§ 2º. Os alunos deverão estar regularmente matriculados, freqüentando o
curso e realizando atividades de estágio, de acordo com o previsto na proposta da Instituição de
Ensino público ou privado, a que estão vinculados.
1
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§ 3º. O estágio referente a Programas de Qualificação Profissional com
carga horária mínima de 150 (cento e cinqüenta) horas, deverá estar incluído no Plano de Curso da
Instituição de Ensino, em conformidade com o perfil profissional definido para a sua conclusão,
devendo estar explicitada também a carga-horária máxima do Estágio Profissional.
Art. 2º. - O estágio de natureza obrigatória, concebido como procedimento
didático-pedagógico e Ato Educativo intencional, é atividade curricular de competência do
estabelecimento de ensino e deve integrar a Proposta Pedagógica, o Plano de Curso, bem como o
Plano de Estágio, que serão planejados, executados e avaliados em conformidade com os objetivos
propostos para a formação profissional dos alunos.
§ 1º. Todo estágio deverá ser orientado e/ou supervisionado por profissional
designado pelo estabelecimento de ensino, respeitando a proporcionalidade entre o número de
estagiários a serem atendidos, definido em seu Projeto Pedagógico, conforme a natureza do curso
proposto.
§ 2º. O estágio deve ser realizado ao longo do curso, acompanhando as séries
ou períodos, como forma de assegurar a importância da relação teoria-prática no desenvolvimento
curricular, estabelecida no Plano de Estágio específico aprovado pelo órgão competente.
§ 3º. Em caráter excepcional, observado o prazo-limite de cinco anos para a
conclusão do curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio quando o estágio for
realizado em etapa posterior ao desenvolvimento dos demais componentes curriculares do curso, o
aluno deverá estar matriculado e o estabelecimento deve orientar e/ou supervisionar, registrando
devidamente a sua realização.
Art. 3º. O estágio somente poderá ser realizado em locais que possuam
condições de proporcionar aos alunos estagiários, experiências e vivências próprias da natureza
profissional dos cursos de Educação Profissional ou do Ensino Médio, quando for o caso do Ensino
Médio, a fim de possibilitar aos alunos a participação em situações reais de vida e de trabalho e o
desenvolvimento de projetos, seja na própria escola ou em seu entorno, com o acompanhamento do
seu Conselho Escolar.
Parágrafo único. Os estagiários com necessidades educativas especiais terão
direito a serviços de apoio de profissionais especializados e também de profissionais da área objeto
do estágio.
Art. 4º. As escolas e instituições concedentes de estágio poderão contar com
serviços auxiliares de agentes de integração, públicos ou privados sem fins lucrativos, mediante
condições acordadas em instrumento jurídico apropriado.
Parágrafo único. Os Agentes de Integração deverão responsabilizar-se pelas
seguintes incumbências:
2
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a) Identificar e apresentar à escola, oportunidades de estágio em empresas e
organizações públicas e privadas;
b) Facilitar o ajuste das condições do estágio a constar de instrumento
jurídico próprio e específico;
c) Prestar serviços administrativos, tais como cadastramento de estudantes e
de campos e oportunidades de estágio;
d) Tomar providências relativas à execução do pagamento da bolsa de
estágio, quando o mesmo for caracterizado como estágio remunerado;
e) Adotar providências pertinentes em relação ao seguro em favor do aluno
estagiário contra acidentes pessoais ou de responsabilidade civil por
danos contra terceiros;
f) Co-participar, com o estabelecimento de ensino, do esforço de captação
de recursos para viabilizar o estágio;
g) Cuidar da compatibilidade entre as competências do aluno com
necessidades educacionais especiais e as exigências requeridas para a
função objeto do estágio.
Art. 5º. O estágio, independentemente de sua natureza obrigatória ou não, é
sempre uma atividade de caráter curricular, a ser incluído no Projeto Pedagógico da Instituição de
Ensino e na Proposta Curricular do Curso, como Ato Educativo, assumindo as seguintes
características:
I – Estágio profissional obrigatório, quando objetiva atender as exigências
decorrentes da própria natureza da área do curso de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio ou de qualificação profissional, planejado, executado e avaliado de acordo com o perfil
profissional exigido para conclusão do curso;
II – Estágio profissional não obrigatório, oferecido aos alunos do Ensino
Médio, incluído na Proposta Curricular do Curso sendo opcional para os alunos, devendo ser
registrado no histórico escolar dos mesmos, a carga horária que efetivamente realizarem;
III – Estágio do Ensino Médio, assumido pela escola a partir da demanda
dos alunos ou de organizações da comunidade, objetivando a participação dos alunos em projetos
de prestação de serviço social voluntário ou obrigatório em sistemas estaduais ou municipais junto à
defesa civil, sem fins lucrativos.
§ 1º. O estágio profissional supervisionado, de natureza obrigatória refere-se
somente a cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em suas formas de organização
curricular integrada, subseqüente e concomitante ao Ensino Médio e a cursos de qualificação via
formação inicial e continuada de trabalhadores. (Decreto 5.154/04).
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§ 2º. Mesmo quando a atividade de estágio, assumido pela escola como Ato
Educativo, for de livre escolha do aluno, deve ser devidamente registrada na Ficha Individual do
mesmo.
Art. 6º. A escola e seu agente de integração, quando existente, deverão
esclarecer a organização concedente de estágio, que a mesma está desenvolvendo uma parceria
educacional com as responsabilidades abaixo descritas:
§ 1º. O Termo de Parceria a ser celebrado entre a escola e a organização
concedente de estágio, objetivando o melhor aproveitamento das atividades sócio-profissionais e
culturais que caracterizam o estágio, deverá conter as orientações necessárias a serem assumidas
pelo estagiário ao longo do período de vivência educativa proporcionada pela empresa ou
organização.
§ 2º. Para a efetivação do estágio será necessário Termo de Compromisso,
firmado entre o aluno e a parte concedente de estágio, com a interveniência obrigatória da
Instituição de Ensino e do Agente de Integração, quando for o caso, assegurando ao
orientador/superior acesso às atividades do estagiário.
§ 3º. O estágio realizado no próprio estabelecimento de ensino ou sob a forma
de ação comunitária, ou de serviço voluntário, fica isento da celebração de termo de compromisso,
podendo ser substituído por Termo de Adesão, conforme disposto na Lei Federal n.º 9608/98.
§ 4º. O estágio, mesmo remunerado, não gera vínculo empregatício de
qualquer natureza, ressalvado o disposto sobre a matéria na legislação previdenciária.
§ 5º. A realização do estágio, remunerado ou não, obriga o estabelecimento
ou a mantenedora das respectivas redes de ensino a providenciar, a favor do aluno estagiário, seguro
contra acidentes pessoais e seguro de responsabilidade civil por danos contra terceiros.
§ 6º. O seguro contra acidentes pessoais e o seguro de responsabilidade civil
por danos contra terceiros, mencionados no parágrafo anterior, poderão ser contratados diretamente
pela organização concedente do estágio, ou através de atuação conjunta com Agentes de Integração.
§ 7º. Em nenhuma hipótese poderá ser cobrada do aluno qualquer taxa
adicional referente às providências administrativas para obtenção da realização do estágio.
Art. 7º. A carga horária, duração e jornada do estágio, devem ser compatíveis
com a jornada escolar do aluno, definidas de comum acordo entre a escola, o concedente e o
estagiário ou seu representante legal, atendendo a legislação em vigor.
§ 1º. A carga horária do estágio profissional supervisionado não poderá
exceder a jornada diária de 6 horas, perfazendo 30 horas semanais.
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§ 2º. A carga horária do estágio do aluno do Ensino Médio, de natureza não
obrigatória, não poderá exceder a jornada diária de 4 horas, perfazendo o total de 20 horas
semanais.
§ 3º. O estágio profissional supervisionado referente a cursos que utilizem
períodos alternados em salas de aula e nos campos de estágio não pode exceder a jornada semanal
de 40 horas, ajustadas de acordo com o Termo de Compromisso celebrado entre as partes.
§ 4º. A carga horária destinada ao estágio profissional supervisionado dos
cursos de Educação Profissional será acrescida aos mínimos exigidos para os respectivos cursos e
deverá ser devidamente registrada nos históricos escolares dos alunos.
§ 5º. Somente poderão realizar estágio os alunos que tiverem, no mínimo, 16
anos completos na data de início do estágio.
§ 6º. A duração máxima do estágio supervisionado, na mesma organização,
será de 2 (dois) anos.
Art. 8º. A jornada de estágio poderá ser maior durante o período de férias
escolares, desde que devidamente acordada em Termo de Compromisso firmado entre a escola, a
parte concedente de estágio e o aluno estagiário ou seu representante legal.
Art. 9º. A presente normatização sobre estágio, em especial ao estágio
profissional supervisionado, não se aplica ao menor aprendiz, sujeito à formação profissional
metódica do ofício em que exerça seu trabalho vinculado à empresa por contrato de aprendizagem,
nos termos da legislação trabalhista em vigor – Lei 10.097/2000.
Parágrafo único. A presente normatização não se aplica, a programas
especiais destinados à obtenção de primeiro emprego ou similares.
Art. 10. As Instituições de Ensino, nos termos de seu Projeto Político
Pedagógico, poderão, no caso de estágio profissional supervisionado obrigatório, permitir que o
aluno trabalhador, comprovado o exercício de funções correspondentes às competências
profissionais a serem desenvolvidas, de acordo com o perfil profissional de conclusão do curso e da
proposta curricular aprovada, possa ser dispensado, em parte, das atividades de estágio, mediante a
pertinente análise e avaliação da escola.
§ 1º. A Instituição de Ensino deverá registrar, nas Fichas Individuais do
aluno, o cômputo do tempo de trabalho aceito parcial ou totalmente como atividades de estágio
profissional supervisionado.
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§ 2º. As instituições de ensino deverão gestionar junto aos empregadores no
sentido de que os alunos trabalhadores sejam liberados de horas de trabalho para poderem efetivar,
com aproveitamento, o estágio profissional supervisionado curricular e, assim, possam concluir o
curso e assegurar o direito do exercício profissional.
Art. 11. O estágio profissional compõe um todo que também pode incorporar
projetos e práticas profissionais, desenvolvidas no estabelecimento de ensino, em situação de
laboratório, planejadas e desenvolvidas, considerando espaços e recursos técnicos e tecnológicos
adequados.
Parágrafo único: A atividade de prática profissional, em situação real de
trabalho, prevista como atividade de estágio profissional supervisionado, deve ter sua carga horária
acrescida aos mínimos estabelecidos para o curso na correspondente área profissional.
Art. 12. O estágio profissional supervisionado, no curso para Formação de
Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em Nível Médio,
constitui-se em Disciplina obrigatória, à parte das práticas de ensino; integrando o currículo do
referido curso.
Art. 13. A avaliação do estágio profissional supervisionado deve estar
estabelecida no Sistema de Avaliação, registrada no Plano de Curso e Regimento Escolar, incluindo
o relatório da Instituição concedente.
Parágrafo único. A avaliação final do estágio profissional supervisionado
será realizado após o cumprimento de 100% (cem por cento) da carga horária estabelecida no
Projeto Político Pedagógico do Curso.
Art. 14. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala Pe. José de Anchieta, em 14 de dezembro de 2005.
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Indicação n.º 04/05

APROVADA EM 14/12/2005

COMISSÃO TEMPORÁRIA – PORTARIAS N.ºs 26/05 e 27/05
INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO
ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: Normas complementares às Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de
Estágio de alunos dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de
Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores, do Ensino Médio, inclusive nas
modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos.
RELATORES: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD, ARNALDO VICENTE,
CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS, DARCI PERUGINE GILIOLI,
MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL, OSCAR ALVES, ROMEU GOMES DE
MIRANDA.
HISTÓRICO E FUNDAMENTOS LEGAIS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O estágio supervisionado consolidou-se, historicamente no Brasil, ligado ao
conjunto das Leis Orgânicas do Ensino Profissional, definidas no período de 1942 a 1946. Os
estágios supervisionados se constituíam entre a teoria e a prática no processo da formação
profissional, à época, vista como preparação para o trabalho, como recomendava a Organização
Internacional do Trabalho.
Os estágios supervisionados, na década de quarenta do século passado,
representavam oportunidades aos alunos da formação profissional industrial, comercial ou agrícola
de conhecerem “in loco” e “in service” aquilo que teoricamente lhes era ensinado nas escolas
técnicas. Esta era a oportunidade que os alunos tinham de manter um contato direto com o mundo
do trabalho, uma vez que no próprio ambiente escolar, nos laboratórios e nas salas - ambientes
especializadas, essa prática profissional era muito principiante, mesmo na qualidade de prática
simulada e supervisionada /orientada.
O processo de industrialização desencadeado no Brasil a partir da década de
trinta avançando a partir das décadas de quarenta e cinqüenta do século passado, com o incentivo da
política de substituição de importações, resultou num completo repensar da educação brasileira.
Calorosos debates, tanto no Congresso Nacional, quanto no conjunto da sociedade brasileira durante
a segunda metade da década de quarenta e nas décadas de cinqüenta e sessenta, resultando na
remoção das barreiras existentes entre os cursos secundários e superiores de um lado, destinados à
“formação das elites condutoras do País”, e de outro, os cursos profissionalizantes para “os filhos
dos operários e os que necessitam ingressar precocemente na força de trabalho”. Essa barreira foi
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removida, em parte, a partir de 1953, com a Lei Federal nº 1.821/53, a chamada Lei da Equivalência
de Estudos, e consolidada no início da década de sessenta com a nossa primeira LDB, a Lei Federal
nº 4.024/61, aquela que o educador Anísio Teixeira classificou como “meia vitória, mas vitória”.
As reformas educacionais iniciadas com a primeira LDB foram
profundamente alteradas no final da década de sessenta e início da década de setenta. Essas
reformas, em especial as que se referem aos ensinos de primeiro e de segundo graus, atual educação
básica, buscaram universalizar a educação profissional de nível técnico integrando-a ao ensino de
segundo grau (atual ensino médio). A partir da Lei Federal nº 5.692/7l todo o ensino de segundo
grau /médio assumiu caráter profissionalizante e tornou-se condição “sine qua non” para a
conclusão do ensino de segundo grau /médio, para fins de continuidade de estudos no nível
superior, a formal habilitação profissional de técnico ou, ao menos, a certificação profissional na
qualidade de auxiliar técnico ou similar.
Na década de setenta, com a implantação da Lei Federal nº 5.692/7l, os
estágios supervisionados ganharam força e cresceram em importância, uma vez que o Parecer nº
45/72, do extinto Conselho Federal de Educação, considerou o estágio profissional supervisionado
como obrigatórios para as habilitações profissionais técnicas dos setores primário e secundário da
economia, bem como para algumas ocupações da área da saúde, permanecendo livre para as demais
ocupações do setor terciário da economia, ou seja das áreas de comércio e serviços.
A Lei Federal nº 6.497/77 regulamentou os estágios profissionais
supervisionados na educação superior, no ensino de segundo grau (técnico) e no ensino supletivo
profissionalizante. A referida Lei foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 87.497/82.
Conforme legislação específica, o estágio supervisionado foi então concebido
como estágio profissional supervisionado. A educação profissional não é mais considerada a parte
diversificada do ensino médio, seja na modalidade regular de ensino, seja na modalidade de
educação de jovens e adultos. O Artigo 82 da atual LDB, ampliou os objetivos e abrangência do
estágio supervisionado, previsto na Lei Federal nº 6.497/77, incluindo o ensino médio. Embora a
noção de estágio supervisionado tenha origem na educação profissional, a própria legislação federal
específica que o regulamentou, foi sábia, ao considerá-lo como “estágio curricular” e como
“atividade de aprendizagem social, profissional e cultural”, o qual deve ser proporcionado ao
estudante pela “participação em situações reais de vida e de trabalho, de seu meio, sendo realizado
na comunidade em geral ou em empresas ou organizações públicas ou privadas, sempre sob
responsabilidade da instituição de ensino”.
De acordo com a regulamentação da Lei Federal nº 6.497/77, em 1982, pelo
Decreto Federal nº 87.497/82, ganharam relevo especial os chamados “agentes de integração”,
como co-participantes e co-responsáveis, junto com as instituições de ensino, pelo esforço de
captação de recursos para viabilizar esses estágios curriculares supervisionados.
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Conforme o Artigo 7º do referido Decreto Regulamentador, os “agentes de
integração” devem “co-participar, com a instituição de ensino, no esforço de captação de recursos
para viabilizar os estágios curriculares”. As escolas, são livres para utilizar ou não esses serviços
auxiliares, uma vez que “o estágio curricular, como procedimento didático-pedagógico, é atividade
de competência da instituição de ensino, a quem cabe a decisão sobre a matéria” (Artigo 3º do
Decreto Regulamentador).
“Para melhor compreensão de estágio supervisionado na legislação específica, representava
muito mais que simples oportunidade de prática profissional, ele não pode ser considerado
apenas como uma oportunidade de “treinamento em serviço”, no sentido tradicional do
termo, uma vez que representa, essencialmente, uma oportunidade de integração com o
mundo do trabalho, no exercício da troca de experiências, na participação de trabalhos em
equipe, no convívio sócio-profissional, no desenvolvimento de habilidades e atitudes, na
constituição de novos conhecimentos, no desenvolvimento de valores inerentes à cultura do
trabalho, bem como na responsabilidade e capacidade de tomar decisões profissionais, com
crescentes graus de autonomia intelectual.”

As dimensões do social, do profissional e do cultural, constituem a essência
do estágio supervisionado, profissionalizante ou não, previsto pela legislação específica e pela atual
LDB que, no Artigo 82, o estende ao ensino médio, mesmo tendo esse nível de ensino sido
caracterizado como etapa final da educação básica, de “consolidação e aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos”
(Artigo 35, Inciso I).
O estágio supervisionado decorre do entendimento que a atual LDB dá à
Educação, em decorrência do preceito constitucional consagrado em 1988, que define como um dos
objetivos fundamentais dessa educação que é “direito de todos”, justamente, o da “qualificação para
o trabalho” (Constituição Federal, Artigo 205). No Artigo 1º da LDB, “a educação abrange os
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais”. O § 2º do mesmo Artigo define que “a educação escolar deverá vincularse ao mundo do trabalho e a prática social”. Essa orientação é consagrada como um dos princípios
básicos da Educação Nacional, apresentado no Inciso XI do Artigo 3º da LDB: “vinculação entre a
educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”.
Este objetivo de vinculação entre a educação escolar, o mundo do trabalho e
a prática social do educando, refletem um dos propósitos atribuídos a todos os níveis e modalidades
de educação e ensino pela atual LDB. A Educação Superior inclui entre suas finalidades a de
“formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua
formação contínua” (Artigo 43, Inciso II).
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A Educação de Jovens e Adultos deve ser garantida como oferta de
“oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames” (Artigo 37, § 1º). A
Educação Profissional deverá ser “desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por
diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de
trabalho” (Artigo 40) e deve ser “integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência
e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (caput do
Artigo 39).
“O Ensino Médio, que é a novidade do Artigo 82, em matéria de estágio supervisionado, tem
por finalidades, de acordo com o Artigo 35 da LDB, além da “consolidação e
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o
prosseguimento de estudos” (Inciso I), as de “preparação básica para o trabalho e a cidadania
do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores” (Inciso II), de
“aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” ( Inciso III), bem como
“a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina” (Inciso IV).”

O currículo do ensino médio tem como primeira das diretrizes apontadas pelo
Artigo 36, destacar “a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das
letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua
portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania”
(Inciso I). A primeira diretriz para que as escolas do ensino médio organizem “os conteúdos, as
metodologias e as formas de avaliação” (Artigo 36, § 1º) é a de que “o educando demonstre
domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna” (Artigo 36, §
1º, Inciso I).
Este é o novo quadro referencial proposto pela atual LDB para o adequado
entendimento da inclusão do ensino médio no Artigo 82 da Lei Federal nº 9.394/96, bem como para
o adequado entendimento do estágio supervisionado na LDB, aclarando e consagrando o disposto
na legislação específica sobre a matéria, tanto em relação à educação profissional quanto em relação
ao ensino médio.
No Estado do Paraná a Educação Profissional, vem se constituindo, a partir
de 2003, efetivamente como uma Política Pública enquanto modalidade de ensino necessária a todo
o cidadão paranaense, o que vem refletindo-se na positividade dos resultados já alcançados,
principalmente no que se refere à sua universalização, ao processo de democratização das diretrizes
legais que regem esta modalidade de ensino, em toda a sua especial diversidade de articulação ao
mundo do trabalho, como oferta na Rede Estadual, de ensino público e gratuito.
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Não se concebe, atualmente, a educação profissional como simples
instrumento de política assistencialista ou linear ajustamento às demandas do mercado de trabalho,
mas sim, como importante estratégia para que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas
científicas e tecnológicas da sociedade. Impõe-se a superação do enfoque tradicional da formação
profissional baseado apenas na preparação para execução de um determinado conjunto de tarefas. A
educação profissional no dias de hoje, requer, além do domínio operacional de um determinado
fazer, a compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a
valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada de decisões.
As mudanças aceleradas no sistema produtivo passam a exigir uma permanente atualização das
qualificações e habilitações existentes e a identificação de novos perfis profissionais, para a
construção de um mundo mais digno, justo, igualitário e principalmente mais humano.
“Em decorrência da Resolução nº 01/04, com base no Parecer nº 39/04, do Conselho
Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, estabelece Diretrizes Nacionais para
organização e a realização de Estágio de alunos da Educação Profissional e do Ensino Médio,
inclusive nas modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos, o
Conselho Estadual de Educação do Paraná vem se dedicando ao estudo da matéria em
questão para normatizá-la adequadamente.”

Com esse objetivo a Câmara de Planejamento propõe a formação de uma
Comissão Temporária para elaboração de normas complementares para o Estágio Supervisionado
no Estado do Paraná. A portaria n.º 26 de 31 de agosto de 2005 e a portaria n.º 27 de 31 de agosto
de 2005, do CEE, instituem a Comissão Temporária, composta pelos Conselheiros: Arnado Vicente,
Clemencia Maria Ferreira Ribas, Darci Perugine Gilioli, Maria Helena Silveira Maciel, Oscar Alves
e Romeu Gomes de Miranda. A Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad presidiu todo
trabalho realizado pela Comissão Temporária.
Muitas reuniões extraordinárias foram realizadas para, estudos e elaboração
de minuta de Estágio Curricular que proporcionou aos nossos jovens a oportunidade de manter
contato direto com o mundo do trabalho. Houve uma preocupação constante em solicitar e receber
sugestões do Departamento de Educação Profissional da Secretaria de Estado da Educação das
Instituições representativas, públicas e privadas, nas áreas de: Educação Profissional, Ensino
Médio, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.
Todas as contribuições foram analisadas, estudadas e levadas em
consideração na proposta, enriquecendo nosso trabalho.
Registra-se o trabalho e apoio dos assessores Larice Nádia Pajewski
Klichovski, Maria Vanilda de Freitas Zanardine Corrêa, Mitiko Ishimura Maruo e da secretária
Vera Lúcia Maciel Silva.
Como resultado do estudo, discussão e reflexão, esta Comissão propõe ao
Conselho Pleno o presente projeto de Deliberação, que contém as normas complementares para a
realização de Estágio para alunos de Educação Profissional e do Ensino Médio, inclusive nas
11
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modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos para o Sistema Estadual de
Ensino do Paraná.
É a Indicação.
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 4 DE ABRIL DE 2005 (*) (**)
Modifica a redação do § 3º do artigo 5º da Resolução CNE/CEB nº
1/2004, até nova manifestação sobre estágio supervisionado pelo
Conselho Nacional de Educação.
O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no
uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na alínea “c” do § 1º, do
artigo 9º da Lei nº 4.024/61, com a regulamentação dada pela Lei nº 9.131/95, e no artigo 82
em seu Parágrafo único, bem como nos artigos 90, § 1º do artigo 8º e § 1º do artigo 9º da Lei
nº 9.394/96, e com fundamento na Indicação CNE/CP n° 3/2004 e no Parecer CNE/CEB nº
34/2004, homologado por despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no
DOU de 10 de março de 2005, resolve:
Art. 1º O § 3º do artigo 5º da Resolução CNE/CEB n° 1/2004, que estabelece
Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação
Profissional e do Ensino Médio, inclusive nas modalidades de Educação Especial e de
Educação de Jovens e Adultos, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 5º...
§ 3º As modalidades específicas de estágio profissional supervisionado
somente serão admitidas quando vinculadas a um curso específico de Educação
Profissional, na modalidade formação inicial e continuada de trabalhadores e na
modalidade Educação Profissional Técnica de nível médio, nas formas integrada com
o ensino médio ou nas formas concomitante ou subseqüente de articulação com essa
etapa da Educação Básica, bem como o Ensino Médio com orientação e ênfase
profissionalizantes.”
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Cesar Callegari
Presidente da Câmara de Educação Básica

(*)

Publicada no DOU de 13/4/2005, Seção I, página 7.
Republicada no DOU de 22/06/2005, Seção 1, p. 24, por ter saído com incorreção do original no DOU, de 13
de abril de 2005.

(**)
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 11.259, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2005.

Acrescenta dispositivo à Lei no 8.069, de 13 de julho
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, para
determinar investigação imediata em caso de
desaparecimento de criança ou adolescente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1o O art. 208 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 passa a vigorar acrescido do seguinte § 2 o,
convertendo-se o atual parágrafo único em § 1o:
"Art. 208. .............................................................
§ 1o As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros
interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência,
protegidos pela Constituição e pela Lei.
§ 2o A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será
realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão
comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de
transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados
necessários à identificação do desaparecido." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 2005; 184o da Independência e 117o da República.
LUIZ
INÁCIO
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto

LULA

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 2.1.2006
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Lei 14607 - 05 de Janeiro de 2005
Publicado no Diário Oficial nº. 6887 de 5 de Janeiro de 2005
Súmula: Estabelece que as instituições de ensino do Estado do Paraná de 5ª a 8ª séries contemplem
em sua proposta pedagógica, estudo sobre o uso indevido de drogas e prostituição infantil, no
sentido de orientação.
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica estabelecido que as instituições de ensino do Estado do Paraná de 5ª a 8ª séries
contemplem em sua proposta pedagógica, estudo sobre o uso indevido de drogas e prostituição
infantil, no sentido de orientação.
Art. 2º. Os estudos estabelecidos no artigo 1º podem ser representados através de reportagens,
vídeos, palestras, estatísticas e outros materiais para melhor orientar as crianças e adolescentes.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 05 de janeiro de 2005.
Roberto Requião
Governador do Estado
Mauricío Requião de Mello e Silva
Secretário de Estado da Educação
Caíto Quintana
Chefe da Casa Civil

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
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PARECER HOMOLOGADO(*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 21/10/2005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional - CEFAP UF:MG
ASSUNTO: Consulta quanto à legalidade do exercício da docência dos profissionais da área
de saúde.
RELATOR: Arthur Fonseca Filho
PROCESSO Nº: 23001.000086/2005-89
PARECER CNE/CEB Nº:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
12/2005
CEB
2/8/2005
I – RELATÓRIO
1. Histórico
1.1 - O Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional – CEFAP, da cidade de
Sete Lagoas, no Estado de Minas Gerais, mantido por Campelo Câmara e Cia S/C Ltda.,
dirige-se a este Colegiado relatando o seguinte:






Conforme xerox (autenticado) anexo do Termo de Visita de 25 do corrente,
expedido pelo Departamento Fiscal do Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional-CREFITO 4ª Região, em seu primeiro contato verbal
com o Diretor deste Estabelecimento de Ensino, solicitou que fosse
informado os nomes dos profissionais fisioterapeutas, que ministram aulas
no Curso Técnico em Fisioterapia, o que a princípio foi negado qualquer
tipo de informação neste sentido, baseado na ética profissional que rege um
Estabelecimento Educacional.
Alteradamente, o fiscal alegou que tratava-se de desacato, ocasião em que,
prontamente, foi-lhe concedido ampla liberdade para procurar a 36ª SRE/Sete
Lagoas, no sentido de conseguir o que pleiteava. Na oportunidade também sem
nenhuma documentação alegaram que profissionais da área, não podiam exercer
o magistério, cuja comprovação exigimos e lamentavelmente, não tiveram
condições de apresentá-la.
Após diálogo normal, expediu-se o termo de Visita, no qual claramente consta a
concessão do prazo de 10 (dez) dias para atendimento e defesa da solicitação.
Não vencido o prazo estipulado, novamente, no horário noturno do dia 30 de
agosto o mesmo Inspetor de Fiscalização compareceu ao nosso Estabelecimento
de Ensino, exigindo que a solicitação constante do termo de Visita, fosse nos
termos do Artigo supramencionado, conduzindo-a à delegacia de Polícia para
prestar esclarecimentos, o que foi acatado pelos policiais que o escoltaram por
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todas as dependências da escola até a Rota – Placa GTM-8175, passando por
total constrangimento perante toda nossa equipe do Corpo Docente e
Administrativa e o mais agravante diante de grande parte do nosso alunado que
se encontrava nos corredores, elevador e porta de acesso ao prédio, devido ao
horário de término das aulas.
Nesta exata data o estabelecimento de Ensino estava recebendo duas estagiárias
do curso de Pedagogia da Fundação Educacional Monsenhor Messias “FEMM”
de Sete Lagoas que iniciariam seus estágios, tendo as mesmas presenciado todo
o constrangimento e na tentativa de contornarmos de maneira mais viável,
evitando que esta situação fosse divulgada junto às nossas Instituições de Ensino
em Nível Superior, foram dispensadas sem que pudéssemos justificar a
integridade dos fatos, o que faremos pessoalmente junto à Reitoria da Faculdade.
Diante da presença do Delegado de plantão foi lavrado o Boletim de ocorrência
sob nº 30072 Fls. 01/03, sem provas suficientes, os fiscais alegaram novamente
desacato à autoridade, o que não condiz com a veracidade dos fatos, conforme
testemunhas que acompanharam desde o início até o término de toda formalidade
verbal desta visita, opondo-se o Diretor assinar a documentação, devido as
inverdades relatadas e acatando `orientações do nosso departamento jurídico,
representado neste ato, pelo Dr. César Augusto Baeta Neves – OAB 73.237.
Lamentável e constrangedora é a situação acima descrita,
ocorrida num Estabelecimento de Ensino, composto por
Dirigente, Equipe Docente e Técnico Administrativa íntegros,
totalmente amparados por toda documentação exigida pelo
Conselho Estadual de Educação, Secretaria de Estado da
Educação e 36ª Superintendência Regional de Ensino.
Baseados nos fatos relatados e comprovados, solicitamos de
Vossa Excelência o parecer com referência à legalidade do
exercício da docência destes profissionais, esclarecendo-nos se
em vistas futuras de outros Conselhos, nosso Estabelecimento de
Ensino está obrigado á fornecer dados e documentações pessoais
de profissionais liberais que atuam na Escola como Professores,
devidamente autorizados pela SRE/Sete Lagoas, em conformidade
com a Resolução CEE nº 397/94.

1.2 - Consta no processo documentação comprobatória de que o requerente teve
seus cursos de Técnico em Citologia Técnica em Reabilitação e Técnica em Saúde Bucal
aprovados pelo Parecer CEE/MG nº 368/2004.
2. Mérito
O problema do conflito de competências entre os conselhos profissionais e os
órgãos normativos e executivos dos diversos sistemas de ensino, embora não seja novo,
vem se agravando nos últimos tempos, como fica claro pelo aumento de consultas
referentes ao tema, que têm tramitado neste Conselho Nacional, quer na Câmara de
Educação Básica, quer na Câmara de Educação Superior.
O Parecer CNE/CEB nº 11/2005, relatado pelo conselheiro Francisco Aparecido
Cordão, contém a relação histórica dos pareceres que tratam deste tema.
Tentaremos aqui, ultrapassar os limites estreitos do ocorrido com a escola
requerente e analisar a questão em tese, que envolve as incursões indevidas dos órgãos de
controle profissional e as diversas instâncias dos sistemas de ensino. Em princípio a
2
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competência para disciplinar a vida acadêmica, incluindo tudo aquilo que ela envolve,
sejam procedimentos de autorização, definição de propostas pedagógicas, estabelecimento
de competências, definição de componentes curriculares, procedimentos de avaliação etc, se
encerra nos sistemas de ensino. Aos conselhos profissionais compete a fiscalização e o
acompanhamento do exercício profissional que se inicia após a diplomação ou colação de
grau que significa o final da vida acadêmica.
Ainda assim cabe analisar os limites da ação dos conselhos profissionais.
2.1 - Do ponto de vista legal
A Constituição Federal, no capítulo que trata dos Direitos e Garantias Individuais,
reza em seu Artigo 5º:
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
...
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

O texto constitucional acima transcrito é, portanto, claro e inquestionável no sentido
de que as restrições ao exercício profissional só podem decorrer a partir do estabelecido em
lei.
Desta forma apenas as profissões abaixo relacionadas são passíveis de restrições
porque são regulamentadas por lei própria:
Administrador
Advogado
Agrimensor
23.563/33 e Decreto 19.398/30
Arquivista
82.590/85
Assistente Social
Atuário
Decreto 66.408/70
Bibliotecário
Biólogo
88.438/83
Biomédico
88.439/83
Contabilista
Decreto Lei 9.710/46, Lei 570/48 e Lei 4.695/65
Economista
31.794/52 e Lei 6.537/78
Economista Doméstico
92.524/86 e Lei 8.042/90
Enfermeiro

Lei 4.769/65
Lei 8.906/94
Decreto
Federal
Lei 6.546/78 e Decreto
Lei 8.742/93
Decreto Lei 806/69 e
Lei 4.084/62
Lei 1.017/82 e Decreto
Lei 7.017/82 e Decreto
Decreto Lei 9.295/46,
Lei 1.411/51, Decreto
Lei 7.387/85, Decreto
Lei 2.604/55
3

332

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo
Estatístico
4.739/65
Farmacêutico
Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional
6.316/75
Fonoaudiólogo
87.218/82
Geógrafo
7.399/85
Geólogo
Jornalista
83.284/79
Médico
11.000/2004
Médico Veterinário
Meteorologista
Museólogo
91.775/84
Músico
Nutricionista
84.444/80 e Lei 8.234/91
Odontologista
68.704/71 e Lei 5.081/66
Orientador Educacional
72.846/73
Profissional de Educação Física
Psicólogo
Lei 706/69 e Lei 5.766/71
Químico
Relações Públicas
Lei 860/69 e Decreto 68.582/71
Secretário
9.261/96
Sociólogo
Treinador de Futebol
Zootecnista

Lei 5.194/66
Decreto 62.497/68 e Lei
Lei 3.820/60
Decreto Lei 938/69 e Lei
Lei 6.965/81 e Decreto
Lei

6.664/79

e

Lei

Lei 4.076/62
Lei 6.612/78 e Decreto
Lei

3.268/57

e

Lei

Lei 5.517/68
Lei 6.835/80
Lei 7.287/84 e4 Decreto
Lei 3.857/60
Lei 6.583/78, Decreto
Lei 4.324/64, Decreto
Lei 5.564/68 e Decreto
Lei 9.696/98
Lei 4.119/62, Decreto
Lei 2.800/56
Lei 5.377/67, Decreto
Lei

7.377/85

e

Lei

Lei 6.888/80
Lei 8.650/93
Lei 5.550/68

As ações dos conselhos de classe profissionais relativamente aos dispositivos legais
acima enunciados, se limitam às competências expressamente ali mencionadas. Pode-se
constatar que no universo dessas leis, não há qualquer dispositivo que permita ou imponha
a ingerência normatizadora ou fiscalizadora dos conselhos de classe ou de seus
representantes na órbita da vida escolar ou acadêmica, desde a Educação Básica até a
Educação Superior. Merece apontar aqui a já conhecida exceção da Lei 8.906/94 que cria o
estatuto da OAB, que em seu Artigo 54, XV, condiciona a autorização e o reconhecimento
dos cursos de Direito à prévia manifestação do seu Conselho Federal.
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Desta forma, do ponto de vista legal, não cabe qualquer ingerência dos conselhos
profissionais, nas atividades escolares e acadêmicas que serão reguladas pelo sistema de
ensino.
2.2 - Do exercício do magistério
O exercício do magistério na Educação Básica é reservado aos licenciados,
conforme determina o Artigo 62 da Lei 9.394/96.
No caso dos componentes curriculares específicos que vierem a ser ministrados nos
cursos de Educação Profissional de Nível Técnico, os professores deverão ter formação
adequada em nível superior, na mesma área dos componentes e a competente formação
pedagógica.
Já a “preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pósgraduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado” conforme prescreve o
Artigo 66, da Lei 9.394/96. Como é próprio do mundo acadêmico, o exercício do
magistério no ensino superior, ou pelas mesmas razões da coordenação de curso, não
podem se vincular à graduação de origem do professor.
Desta forma, pode-se considerar absolutamente indevidas, impróprias e inócuas as
Resoluções Normativas 300/2005 e 301/2005, expedidas pelo Conselho Federal de
Administração que reservam as funções de coordenadores de cursos e de professores de
“matérias técnicas” dos cursos de administração e afins aos “administradores” com registro
naquele Conselho.
Como um todo, o exercício do magistério é questão que escapa às competências dos
conselhos profissionais, estando sujeito aos regulamentos do sistema de ensino em que se
inserir a instituição escolar.
Objetivamente respondendo ao requerente, afirma-se que a ação docente dos
profissionais de Fisioterapia, em curso Técnico devidamente autorizado, obedece
exclusivamente às exigências da legislação e normas dos sistemas de ensino. Não compete
a este colegiado analisar a ação dos órgãos policiais envolvidos na questão.
2.3 - Do registro profissional e da análise da vida escolar acadêmica.
A emissão do registro profissional é de competência do conselho profissional, no
entanto, não lhe é própria a competência para analisar a vida acadêmica da instituição de
ensino e muito menos a partir desta análise ampliar ou restringir o campo de atuação do
profissional. Assim, expedido o diploma, devidamente registrado na instituição designada,
terá validade nacional, sem qualquer condicionante, independentemente da análise do
histórico escolar do diplomado.
Tome-se como exemplo de ação inadequada o caso levantado pelo Conselho Federal
de Educação Física que, a partir de Resoluções (Resolução CONFEF nº 46/2002 e
94/2005), pretende definir competências profissionais distintas conforme análise da vida
escolar do aluno.
Ora, a Lei 9.696/98, que regulamentou a profissão de Educação Física diz
textualmente em seus Artigos 2º e 3º:
Art. 2º - Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos
Regionais de Educação Física os seguintes profissionais:
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I – os possuidores de diploma obtido em curso de Educação
Física, oficialmente autorizado ou reconhecido.
II – os possuidores de diploma obtido em curso de Educação
Física, expedido por instituição de ensino superior
estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor.
III – os que, até a data do início da vigência desta lei, tenham
comprovadamente exercido atividades próprias dos
profissionais de Educação Física, nos termos a serem
estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física.
Art. 3º - Compete ao profissional de Educação Física
coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar,
dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas,
planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria,
consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados,
participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e
elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos
nas áreas de atividades físicas e do desporto.
Desta forma não pode o CONFEF ou os seus Conselhos Regionais fazerem
distinção entre os graduados nos cursos de Educação Física, a partir de regras por eles
arbitradas.
2.4 - Da transparência e publicidade dos atos nas instituições de ensino
Conquanto defendamos, aqui, a inconveniência e ilegalidade da ingerência dos
conselhos profissionais nas atividades acadêmicas, queremos ressaltar que a instituição de
ensino tem por obrigação tornar público e transparente à toda a comunidade o seu projeto
pedagógico e as ações dele decorrentes, incluindo aí a composição e qualificação do seu
corpo docente, conforme determina o Artigo 12 da Lei 9.394/96.
II – VOTO DO RELATOR
1- Do ponto de vista legal, não cabe qualquer ingerência dos conselhos profissionais
nas atividades escolares e acadêmicas que serão reguladas pelo sistema de ensino.
2- O exercício do magistério é questão que escapa às competências dos conselhos
profissionais, estando sujeito aos regulamentos do sistema de ensino em que se inserir a
instituição escolar.
Objetivamente respondendo ao requerente, afirma-se que a ação docente dos
profissionais de Fisioterapia, em curso Técnico devidamente autorizado, obedece
exclusivamente às exigências da legislação e normas dos sistemas de ensino.
3- A emissão do registro profissional é de competência do conselho profissional, no
entanto, não lhe é própria a competência para analisar a vida acadêmica da instituição de
ensino e muito menos a partir desta análise ampliar ou restringir o campo de atuação do
profissional. Assim, expedido o diploma, devidamente registrado, terá validade nacional,
sem qualquer condicionante, independentemente da análise do histórico escolar do
diplomado.
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4- Aprovado o presente Parecer na Câmara de Educação Básica, sugere-se, seja
remetido à Câmara de Educação Superior, nos termos do Art. 31 do Regimento do
Conselho Nacional de Educação.

Brasília (DF), 2 de agosto de 2005.

Conselheiro Arthur Fonseca Filho – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 2 de agosto de 2005.

Conselheiro Cesar Callegari – Presidente

Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro– Vice-Presidente

7
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Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 10.287, DE 20 DE SETEMBRO DE 2001.

Altera dispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1o O art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso VIII:
"Art. 12...................................................................
...................................................................
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e
ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que
apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual
permitido em lei."(NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO

HENRIQUE

Paulo Renato Souza
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.09.2001
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Lei 14743 - 15 de Junho de 2005
Publicado no Diário Oficial nº. 6998 de 16 de Junho de 2005
(Revogado pela Lei 16239 de 29/09/2009)
Súmula: Proíbe fumar nos recintos e edificações que especifica e adota outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica proibido fumar nos recintos e edificações abaixo relacionados:
Art. 1º. Fica proibido fumar cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto
fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recintos coletivos, privados ou públicos, abaixo
relacionados:
(Redação dada pela Lei 15492 de 09/05/2007)
I – hospitais, maternidades, clínicas, consultórios médicos, consultórios odontológicos e
laboratórios;
II – cinemas, teatros, auditórios, museus, bibliotecas, salas de aula públicas e particulares, salas de
conferências e de convenções;
III – elevadores de prédios públicos, residenciais, comerciais e industriais;
IV – veículos de transporte coletivo intermunicipal e ambulâncias.
V - órgãos e entidades integrantes da Administração Pública do Estado do Paraná.
(Incluído pela Lei 15492 de 09/05/2007)
VI - em estabelecimentos comerciais e eventos destinados a crianças.
(Incluído pela Lei 15977 de 19/11/2008)
Parágrafo único. Entende-se por recinto coletivo o local fechado, destinado a permanente
utilização por várias pessoas. São excluídos deste conceito, os locais abertos ou ar livre, ainda que
cercados ou de qualquer forma delimitados em seus contornos.
Art. 2º. Nos estabelecimentos acima mencionados poderá ser permitido fumar em área destinada a
este fim, adequadamente isolada e com arejamento suficiente.
Parágrafo único. Entende-se por área adequadamente isolada aquela que no recinto coletivo for
destinada aos fumantes, separada da destinada aos não-fumantes, por qualquer meio ou recurso
eficiente que não permita a transição da fumaça.
Art. 3º. Em todos os estabelecimentos deverão ser colocados cartazes ou avisos com os dizeres
"PROIBIDO FUMAR", com menção à presente lei, bem como a utilização do sinal internacional de
proibição de fumar nos locais públicos onde for comum a presença de estrangeiros e analfabetos.
Parágrafo único. Em recinto com área superior a 50 m2 (cinqüenta metros quadrados) os cartazes
ou avisos a que se refere este artigo deverão repetir-se na proporção de 01 (um) para cada 50 m2
(cinqüenta metros quadrados), ou fração excedente.
Art. 4º. A efetivação da proibição e a colocação dos cartazes ou aviso mencionados no artigo 3º
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desta lei deverão ser feitas no prazo de 90 (noventa) dias da sua vigência.
Art. 5º. Fica proibida a comercialização de fumo ou tabaco em órgãos públicos e estabelecimentos
de ensino da rede pública e privada.
Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei e suas penalidades no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicação.
Art. 7º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação e fica revogada a Lei nº 8.852, de
27 de julho de 1988.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 15 de junho de 2005.
Roberto Requião
Governador do Estado
Claudio Murilo Xavier
Secretário de Estado da Saúde
Caíto Quintana
Chefe da Casa Civil

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996.

Regulamento

Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos,
terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art.
220 da Constituição Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o
a seguinte Lei:

Congresso Nacional decreta e eu sanciono

Art. 1º O uso e a propaganda de produtos fumígeros, derivados ou não do tabaco, de bebidas
alcoólicas, de medicamentos e terapias e de defensivos agrícolas estão sujeitos às restrições e condições
estabelecidas por esta Lei, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta Lei, as bebidas potáveis com
teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac.
Art. 2° É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto
coletivo, privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente.

§ 1° Incluem-se nas disposições deste artigo as repartições públicas, os hospitais e postos de saúde,
as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de trabalho coletivo e as salas de teatro e cinema.
§ 2° É vedado o uso dos produtos mencionados no caput nas aeronaves e veículos de transporte
coletivo, salvo quando transcorrida uma hora de viagem e houver nos referidos meios de transporte parte
especialmente
reservada
aos
fumantes.
§ 2o É vedado o uso dos produtos mencionados no caput nas aeronaves e demais veículos de transporte coletivo.(Redação dada pela Lei nº
10.167, de 27.12.2000)

§ 2o É vedado o uso dos produtos mencionados no caput nas aeronaves e veículos de transporte
coletivo. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
Art. 3° A propaganda comercial dos produtos referidos no artigo anterior somente será permitida nas
emissoras de rádio e televisão no horário compreendido entre as vinte e uma e as seis horas.
Art. 3o A propaganda comercial dos produtos referidos no artigo anterior só poderá ser efetuada através de pôsteres, painéis e cartazes, na parte
interna dos locais de venda.(Redação dada pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)
§ 1° A propaganda comercial dos produtos referidos neste artigo deverá ajustar-se aos seguintes princípios:

I - não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável, nem a indução ao bem-estar ou saúde, ou fazer
associação a celebrações cívicas ou religiosas;
II - não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo aos produtos propriedades calmantes ou
estimulantes, que reduzam a fadiga ou a tensão, ou qualquer efeito similar;
III - não associar idéias ou imagens de maior êxito na sexualidade das pessoas, insinuando o aumento
de virilidade ou feminilidade de pessoas fumantes;
IV - não associar o uso do produto à prática de esportes olímpicos, nem sugerir ou induzir seu
consumo em locais ou situações perigosas ou ilegais;
IV – não associar o uso do produto à prática de atividades esportivas, olímpicas ou não, nem sugerir ou induzir seu consumo em locais ou
situações perigosas, abusivas ou ilegais; (Redação dada pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)

V - não empregar imperativos que induzam diretamente ao consumo;
VI - não incluir, na radiodifusão de sons ou de sons e imagens, a participação de crianças ou
adolescentes, nem a eles dirigir-se.
VI – não incluir a participação de crianças ou adolescentes.(Redação dada pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)
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§ 2° A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em função de suas características, advertência escrita e/ou falada sobre os malefícios do
fumo, através das seguintes frases, usadas seqüencialmente, de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese devendo variar no máximo a cada
cinco
meses,
todas
precedidas
da
afirmação
"O
Ministério
da
Saúde
Adverte":

I

fumar
pode
causar
doenças
do
coração
e
derrame
cerebral;
- fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica e enfisema pulmonar;
III
fumar
durante
a
gravidez
pode
prejudicar
o
bebê;
IV
quem
fuma
adoece
mais
de
úlcera
do
estômago;
V
evite
fumar
na
presença
de
crianças;
VI - fumar provoca diversos males à sua saúde.
II

§ 2o A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em função de suas características,
advertência, sempre que possível falada e escrita, sobre os malefícios do fumo, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, segundo frases estabelecidas pelo Ministério da Saúde,
usadas seqüencialmente, de forma simultânea ou rotativa. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
§ 3° As embalagens, exceto se destinadas à exportação, os pôsteres, painéis ou cartazes, jornais e
revistas que façam difusão ou propaganda dos produtos referidos no art. 2° conterão a advertência
mencionada
no
parágrafo
anterior.
§ 3o A embalagem, exceto se destinada à exportação, e o material de propaganda referido neste artigo conterão a advertência mencionada no
parágrafo anterior.(Redação dada pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)

§ 3o As embalagens e os maços de produtos fumígenos, com exceção dos destinados à exportação,
e o material de propaganda referido no caput deste artigo conterão a advertência mencionada no § 2 o
acompanhada de imagens ou figuras que ilustrem o sentido da mensagem. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.190-34, de 2001)

§ 4° Nas embalagens, as cláusulas de advertência a que se refere o § 2° deste artigo serão
seqüencialmente usadas, de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese devendo variar no máximo
a cada cinco meses, inseridas, de forma legível e ostensivamente destacada, em uma das laterais dos
maços, carteiras ou pacotes que sejam habitualmente comercializados diretamente ao consumidor.
§ 5° Nos pôsteres, painéis, cartazes, jornais e revistas, as cláusulas de advertência a que se refere o §
2° deste artigo serão seqüencialmente usadas, de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese
variando no máximo a cada cinco meses, devendo ser escritas de forma legível e ostensiva.
§ 5o A advertência a que se refere o § 2 o deste artigo, escrita de forma legível e ostensiva, será seqüencialmente usada de modo simultâneo ou
rotativo, nesta última hipótese variando, no máximo, a cada cinco meses. (Redação dada pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)
Art. 3o-A Quanto aos produtos referidos no art. 2o desta Lei, são proibidos: (Artigo incluído pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)
I – a venda por via postal; (Inciso incluído pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)
II – a distribuição de qualquer tipo de amostra ou brinde; (Inciso incluído pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)
III – a propaganda por meio eletrônico, inclusive internet; (Inciso incluído pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)
IV – a realização de visita promocional ou distribuição gratuita em estabelecimento de ensino ou local público; (Inciso incluído pela Lei nº 10.167,
de 27.12.2000)
V – o patrocínio de atividade cultural ou esportiva; (Inciso incluído pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)
VI – a propaganda fixa ou móvel em estádio, pista, palco ou local similar; (Inciso incluído pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)
VII – a propaganda indireta contratada, também denominada merchandising, nos programas produzidos no País após a publicação desta Lei, em
qualquer horário; (Inciso incluído pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)

VIII – a comercialização em estabelecimentos de ensino e de saúde. (Inciso incluído pela Lei nº
10.167, de 27.12.2000)
VIII – a comercialização em estabelecimento de ensino, em estabelecimento de saúde e em órgãos ou
entidades da Administração Pública; (Redação dada pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)
IX – a venda a menores de dezoito anos. (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)
Parágrafo único. O disposto nos incisos V e VI deste artigo entrará em vigor em 1 o de janeiro de 2003,
no caso de eventos esportivos internacionais e culturais, desde que o patrocinador seja identificado apenas
com a marca do produto ou fabricante, sem recomendação de consumo. (Parágrafo incluído pela Lei nº
10.167, de 27.12.2000)
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§ 1o Até 30 de setembro de 2005, o disposto nos incisos V e VI não se aplica no caso de eventos
esportivos internacionais que não tenham sede fixa em um único país e sejam organizados ou realizados
por instituições estrangeiras.(Renumerado e alterado pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)
§ 2o É facultado ao Ministério da Saúde afixar, nos locais dos eventos esportivos a que se refere o §
propaganda fixa com mensagem de advertência escrita que observará os conteúdos a que se refere o §
2o do art. 3oC, cabendo aos responsáveis pela sua organização assegurar os locais para a referida
afixação. (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)

1o,

Art. 3o-B Somente será permitida a comercialização de produtos fumígenos que ostentem em sua embalagem a identificação junto à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, na forma do regulamento.(Artigo incluído pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)

Art. 3oC A aplicação do disposto no § 1o do art. 3oA, bem como a transmissão ou retransmissão, por
televisão, em território brasileiro, de eventos culturais ou esportivos com imagens geradas no estrangeiro
patrocinados por empresas ligadas a produtos fumígeros, exige a veiculação gratuita pelas emissoras de
televisão, durante a transmissão do evento, de mensagem de advertência sobre os malefícios do fumo.
(Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)
§ 1o Na abertura e no encerramento da transmissão do evento, será veiculada mensagem de
advertência, cujo conteúdo será definido pelo Ministério da Saúde, com duração não inferior a trinta
segundos em cada inserção. (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)
§ 2o A cada intervalo de quinze minutos será veiculada, sobreposta à respectiva transmissão,
mensagem de advertência escrita e falada sobre os malefícios do fumo com duração não inferior a quinze
segundos em cada inserção, por intermédio das seguintes frases e de outras a serem definidas na
regulamentação, usadas seqüencialmente, todas precedidas da afirmação "O Ministério da Saúde adverte":
(Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)
I – "fumar causa mau hálito, perda de dentes e câncer de boca"; (Incluído pela Lei nº 10.702, de
14.7.2003)
II – "fumar causa câncer de pulmão"; (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)
III – "fumar causa infarto do coração"; (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)
IV – "fumar na gravidez prejudica o bebê"; (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)
V – "em gestantes, o cigarro provoca partos prematuros, o nascimento de crianças com peso abaixo
do normal e facilidade de contrair asma"; (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)
VI – "crianças começam a fumar ao verem os adultos fumando"; (Incluído pela Lei nº 10.702, de
14.7.2003)
VII – "a nicotina é droga e causa dependência"; e (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)
VIII – "fumar causa impotência sexual". (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)
§ 3o Considera-se, para os efeitos desse artigo, integrantes do evento os treinos livres ou oficiais, os
ensaios, as reapresentações e os compactos. (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)
Art. 4° Somente será permitida a propaganda comercial de bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio
e televisão entre as vinte e uma e as seis horas.
§ 1° A propaganda de que trata este artigo não poderá associar o produto ao esporte olímpico ou de
competição, ao desempenho saudável de qualquer atividade, à condução de veículos e a imagens ou idéias
de maior êxito ou sexualidade das pessoas.
§ 2° Os rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas conterão advertência nos seguintes termos:
"Evite o Consumo Excessivo de Álcool".
Art. 4o-A. Na parte interna dos locais em que se vende bebida alcoólica, deverá ser afixado
advertência escrita de forma legível e ostensiva de que é crime dirigir sob a influência de álcool, punível com
detenção. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)
Art. 5° As chamadas e caracterizações de patrocínio dos produtos indicados nos arts. 2° e 4° , para
eventos alheios à programação normal ou rotineira das emissoras de rádio e televisão, poderão ser feitas
em qualquer horário, desde que identificadas apenas com a marca ou slogan do produto, sem
recomendação do seu consumo.
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§ 1° As restrições deste artigo aplicam-se à propaganda estática existente em estádios, veículos de
competição e locais similares.
§ 2° Nas condições do caput, as chamadas e caracterizações de patrocínio dos produtos estarão
liberados da exigência do § 2° do art. 3° desta Lei.
Art. 6° É vedada a utilização de trajes esportivos, relativamente a esportes olímpicos, para veicular a
propaganda dos produtos de que trata esta Lei.
Art. 7° A propaganda de medicamentos e terapias de qualquer tipo ou espécie poderá ser feita em publicações especializadas dirigidas direta e
especificamente a profissionais e instituições de saúde.

§ 1° Os medicamentos anódinos e de venda livre, assim classificados pelo órgão competente do
Ministério da Saúde, poderão ser anunciados nos órgãos de comunicação social com as advertências
quanto ao seu abuso, conforme indicado pela autoridade classificatória.
§ 2° A propaganda dos medicamentos referidos neste artigo não poderá conter afirmações que não
sejam passíveis de comprovação científica, nem poderá utilizar depoimentos de profissionais que não sejam
legalmente qualificados para fazê-lo.
§ 3° Os produtos fitoterápicos da flora medicinal brasileira que se enquadram no disposto no § 1°
deste artigo deverão apresentar comprovação científica dos seus efeitos terapêuticos no prazo de cinco
anos da publicação desta Lei, sem o que sua propaganda será automaticamente vedada.
§ 4o É permitida a propaganda de medicamentos genéricos em campanhas publicitárias patrocinadas
pelo Ministério da Saúde e nos recintos dos estabelecimentos autorizados a dispensá-los, com indicação do
medicamento de referência. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
§ 5° Toda a propaganda de medicamentos conterá obrigatoriamente advertência indicando que, a
persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. (Renumerado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
Art. 8° A propaganda de defensivos agrícolas que contenham produtos de efeito tóxico, mediato ou
imediato, para o ser humano, deverá restringir-se a programas e publicações dirigidas aos agricultores e
pecuaristas, contendo completa explicação sobre a sua aplicação, precauções no emprego, consumo ou
utilização, segundo o que dispuser o órgão competente do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
sem prejuízo das normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde ou outro órgão do Sistema Único de
Saúde.
Art. 9° Aplicam-se aos infratores desta Lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação
em vigor, especialmente no Código de Defesa do Consumidor, as seguintes sanções:
Art. 9o Aplicam-se ao infrator desta Lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação em vigor, especialmente no Código de Defesa
do Consumidor e na Legislação de Telecomunicações, as seguintes sanções:(Redação dada pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)

I - advertência;
II - suspensão, no veículo de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto, por
prazo de até trinta dias;
III - obrigatoriedade de veiculação de retificação ou esclarecimento para compensar propaganda
distorcida ou de má-fé;
IV - apreensão do produto;
V - multa de R$ 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais) a R$ 7.250,00 (sete mil duzentos e
cinqüenta reais), cobrada em dobro, em triplo e assim sucessivamente, na reincidência.
V – multa, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), aplicada conforme a capacidade econômica do infrator; (Redação
dada pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)
VI – suspensão da programação da emissora de rádio e televisão, pelo tempo de dez minutos, por cada minuto ou fração de duração da
propaganda transmitida em desacordo com esta Lei, observando-se o mesmo horário. (Inciso incluído pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)

VII – no caso de violação do disposto no inciso IX do artigo 3 oA, as sanções previstas na Lei n o 6.437,
de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo do disposto no art. 243 da Lei n o 8.069, de 13 de julho de 1990.
(Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)
§ 1° As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas gradativamente e, na reincidência,
cumulativamente, de acordo com as especificidade do infrator.
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§ 2° Em qualquer caso, a peça publicitária fica definitivamente vetada.
§ 3° Consideram-se infratores, para efeitos deste artigo, os responsáveis pelo produto, pela peça
publicitária e pelo veículo de comunicação utilizado.
§ 3o Considera-se infrator, para os efeitos desta Lei, toda e qualquer pessoa natural ou jurídica que, de forma direta ou indireta, seja responsável
pela divulgação da peça publicitária ou pelo respectivo veículo de comunicação.(Redação dada pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)
§ 4o Compete à autoridade sanitária municipal aplicar as sanções previstas neste artigo, na forma do art. 12 da Lei no 6.437, de 20 de agosto de
1977, ressalvada a competência exclusiva ou concorrente: (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)
I – do órgão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde, inclusive quanto às sanções aplicáveis às agências de publicidade, responsáveis por
propaganda de âmbito nacional; (Inciso incluído pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)
II – do órgão de regulamentação da aviação civil do Ministério da Defesa, em relação a infrações verificadas no interior de aeronaves; (Inciso
incluído pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)
III – do órgão do Ministério das Comunicações responsável pela fiscalização das emissoras de rádio e televisão; (Inciso incluído pela Lei nº 10.167,
de 27.12.2000)
IV – do órgão de regulamentação de transportes do Ministério dos Transportes, em relação a infrações ocorridas no interior de transportes
rodoviários, ferroviários e aquaviários de passageiros. (Inciso incluído pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)

§ 5o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)
§ 5o O Poder Executivo definirá as competências dos órgãos e entidades da administração federal
encarregados em aplicar as sanções deste artigo. (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de sessenta dias de sua
publicação.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da República.
FERNANDO
Nelson
Arlindo
Adib Jatene

HENRIQUE
A.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.7.1996
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CARDOSO
Jobin
Porto

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 10.702, DE 14 DE JULHO DE 2003.

Altera a Lei no 9.294, de 15 de julho de 1996, que
dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda
de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos
termos do § 4o do art. 220 da Constituição Federal.

Conversão da MPv nº 118, de 2003

O VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinteLei:
Art. 1o A Lei no 9.294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3oA ............................................................................
............................................................................
VIII – a comercialização em estabelecimento de ensino, em estabelecimento de
saúde e em órgãos ou entidades da Administração Pública;
IX – a venda a menores de dezoito anos.
§ 1o Até 30 de setembro de 2005, o disposto nos incisos V e VI não se aplica no
caso de eventos esportivos internacionais que não tenham sede fixa em um único
país e sejam organizados ou realizados por instituições estrangeiras.
§ 2o É facultado ao Ministério da Saúde afixar, nos locais dos eventos esportivos a
que se refere o § 1 o, propaganda fixa com mensagem de advertência escrita que
observará os conteúdos a que se refere o § 2 o do art. 3oC, cabendo aos
responsáveis pela sua organização assegurar os locais para a referida
afixação."(NR)
"Art. 3oC A aplicação do disposto no § 1 o do art. 3oA, bem como a transmissão ou
retransmissão, por televisão, em território brasileiro, de eventos culturais ou
esportivos com imagens geradas no estrangeiro patrocinados por empresas
ligadas a produtos fumígeros, exige a veiculação gratuita pelas emissoras de
televisão, durante a transmissão do evento, de mensagem de advertência sobre
os malefícios do fumo.
§ 1o Na abertura e no encerramento da transmissão do evento, será veiculada
mensagem de advertência, cujo conteúdo será definido pelo Ministério da Saúde,
com duração não inferior a trinta segundos em cada inserção.
§ 2o A cada intervalo de quinze minutos será veiculada, sobreposta à respectiva
transmissão, mensagem de advertência escrita e falada sobre os malefícios do
fumo com duração não inferior a quinze segundos em cada inserção, por
intermédio das seguintes frases e de outras a serem definidas na regulamentação,
usadas seqüencialmente, todas precedidas da afirmação "O Ministério da Saúde
adverte":
I – "fumar causa mau hálito, perda de dentes e câncer de boca";
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II – "fumar causa câncer de pulmão";
III – "fumar causa infarto do coração";
IV – "fumar na gravidez prejudica o bebê";
V – "em gestantes, o cigarro provoca partos prematuros, o nascimento de crianças
com peso abaixo do normal e facilidade de contrair asma";
VI – "crianças começam a fumar ao verem os adultos fumando";
VII – "a nicotina é droga e causa dependência"; e
VIII – "fumar causa impotência sexual".
§ 3o Considera-se, para os efeitos desse artigo, integrantes do evento os treinos
livres ou oficiais, os ensaios, as reapresentações e os compactos." (NR)
"Art. 9o ............................................................................
............................................................................
VII – no caso de violação do disposto no inciso IX do artigo 3 oA, as sanções
previstas na Lei no 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo do disposto no
art. 243 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.
............................................................................
§ 5o O Poder Executivo definirá as competências dos órgãos e entidades da
administração federal encarregados em aplicar as sanções deste artigo." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 2003; 182 o da Independência e 115o da República.
JOSÉ
ALENCAR
Humberto
Sérgio
Agnelo
Santos
Márcio
Favilla
José Dirceu de Oliveira e Silva

GOMES

DA
Costa
Queiroz

Lucca

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.7.2003
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SILVA
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Filho
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ENCAMINHADO PARA HOMOLOGAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de UF: SP
São Paulo- APEOESP
ASSUNTO: Incidência de subvinculação de 60% (sessenta por cento), como mínimo, para
remuneração dos profissionais do magistério, sobre a parcela de recursos correspondente ao
saldo positivo líquido da conta FUNDEF apurado em balanço, transferido do exercício
encerrado para o exercício seguinte
RELATOR: Cesar Callegari.
PROCESSO N.º: 23001.000028/2005-55
PARECER CNE/CEB N.º:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
3/2005
CEB
16/3/2005
I – RELATÓRIO
O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - APEOESP
dirigiu ofício à Presidência deste Conselho Nacional de Educação, requerendo manifestação
sobre assunto relacionado ao FUNDEF, nos termos a seguir transcritos, atendo-nos ao fulcro
da questão suscitada:
“A Lei 4.320/64, que institui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, dispõe, em
seus artigos 71 e seguintes:
“Art. 71 - Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas
que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou
serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.
Art. 72 - A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos
especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de
Orçamento ou em créditos adicionais.
Art. 73 - Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o
saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido
para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.
Art. 74 - A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas
peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem de
qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de
Contas ou órgão equivalente.”
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O FUNDEF – Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, do ADCT, artigo 60, e da Lei nº 9424/96, é um fundo
especial, de natureza contábil e de âmbito estadual. E, como tal,
sujeito às normas da Lei nº 4.320/64, tanto na sua configuração básica
geral, em que se processa a captação e a repartição dos recursos
vinculados a esse Fundo, quanto nas suas configurações
individualizadas, relativas em cada Estado, ao Estado e aos
Municípios, e, referindo-se aos recursos do FUNDEF, que cabe a cada
um deles.
Nas configurações individualizadas relativas a
Estados e Municípios, são recursos do FUNDEF, em cada exercício:
a)

o que cada um recebe
resultante da repartição
dos recursos do Fundo,
no âmbito de cada
Estado;
o produto da aplicação
de
disponibilidades
temporárias resultantes
da
diferença
entre
entrada e saída de
recursos;
o saldo positivo apurado
em balanço transferido
do exercício anterior, em
ocorrendo (artigo 73 da
Lei nº 4.320/64).

b)

c)

No tocante ao saldo positivo transferido do
exercício anterior, referido no item “c” acima, trata-se do saldo
positivo líquido, deduzidos “restos a pagar”. A salientar que, não
obstante o esforço no sentido do comprometimento da totalidade dos
recursos do FUNDEF, em cada exercício, como despesas empenhadas
do mesmo exercício, na prática, comumente ocorrem saldos. Porque as
dotações orçamentárias em que se baseiam as despesas empenhadas,
como regra, feitas com base na previsão de receita, diferem (pouco ou
muito, caso a caso e em circunstâncias várias) em relação ao que
deveria ser empenhado com base na receita efetivamente realizada,
mesmo quando computados créditos especiais, de suplementações
regularmente solicitadas e aprovadas em tempo hábil.
Dos recursos do FUNDEF, em cada exercício,
60% (sessenta por cento), pelo menos, devem ser destinados para a
remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo exercício de
suas atividades no ensino fundamental público (artigo 7º, caput, da Lei
nº 9.424/96).
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Face ao acima exposto, requer, o consulente, a
manifestação deste Egrégio Conselho Nacional de Educação sobre o
seguinte ponto:
“Para efeito da remuneração dos profissionais do Magistério, os 60%
(sessenta por cento) dos recursos do FUNDEF, como mínimo,
vinculados à remuneração dos profissionais do Magistério, incidem
sobre a totalidade dos recursos desse Fundo, no exercício, nessa
totalidade, incluindo-se o saldo positivo apurado em balanço e
transferido do exercício anterior?”
Esclarece, o consulente, que esta dúvida é
pertinente, e esclarecerá, a manifestação, situação que poderá estar
ocorrendo em todo o território nacional.’
O referido ofício, datado de 17/12/2004, foi recebido em 22/12/2004, protocolado
pela Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Educação e, observados os trâmites
regimentais, encaminhado a esta Câmara de Educação Básica, sendo o processo resultante
entregue à relatoria do Conselheiro Antonio Cesar Russi Callegari.
Mérito
1–

A caracterização do FUNDEF como fundo especial da administração pública

FUNDEF é a abreviatura usada para designar o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Trata-se de um
fundo de natureza contábil, de âmbito estadual e abrangendo todos os Estados brasileiros,
mais o Distrito Federal e que, no âmbito de cada Estado, compreende os governos em níveis
estadual e municipal. Instituído em modelagem única, o FUNDEF é singular, Estado a Estado
e no Distrito Federal. Na multiplicidade, nenhuma interação existe entre eles. A identidade
que guardam entre si é tão somente no tocante à denominação, às regras de funcionamento e à
finalidade. É uma forma peculiar de concentrar e distribuir recursos financeiros para o Ensino
Fundamental público, observados normas e critérios básicos estabelecidos em disposições
transitórias da Constituição Federal (Emenda 14, de 12 de setembro de 1996). A Lei nº 9.424,
de 24 de dezembro de 1996, dispõe sobre o FUNDEF e regulamenta o seu funcionamento. O
objetivo que se busca alcançar, com o FUNDEF, é tornar mais efetiva a cooperação entre
diferentes níveis de governo, no provimento dos recursos e nas responsabilidades assumidas,
em relação à universalização e à qualidade desse nível de ensino obrigatório.
O vocábulo fundo, relacionado a finanças, exprime uma forma peculiar de
concentrar e distribuir recursos financeiros, segundo regras próprias e com objetivos
determinados. Nesse sentido e nessa generalidade, os fundos se assemelham, enquanto
instrumento de administração financeira, assim na área pública, como na área privada.
Diferenciam-se os fundos na origem dos recursos e nas formas de captá-los; nas
proporções dos recursos que concentram; no tempo e nas condições de permanência dos
recursos acumulados; na orientação das aplicações consoantes às disponibilidades; nos
objetivos a serem alcançados. Em razão dessas diferenças e conforme suas características
próprias, cada fundo requer menos ou mais estruturação e organização administrativa,
funcionando mais como fundo de repartição, ou mais como fundo de gestão. Os fundos de
repartição, via de regra, identificam-se como os de administração menos complexa, restrita a
3
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pouco mais do que procedimentos contábeis que registram entradas e saídas de recursos. Os
fundos de gestão envolvem mais administração, de complexidade variada, no tocante à
captação e às reservas, às decisões e aos procedimentos.
Na administração pública, FUNDO ESPECIAL “é o produto de receitas
especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços,
facultada a adoção de normas peculiares de aplicação”. É como está posto no artigo 71 da Lei
nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal. Na administração pública, fundo é uma conta titulada na contabilidade
governamental, cujo título a identifica para fins administrativos dirigidos; com identidade
administrativa, mas destituído de personalidade jurídica. Na administração pública, fundo
também é um “caixa especial” que mantém e movimenta recursos financeiros em separado do
“caixa geral”; uma exceção ao princípio de “unidade de caixa”, ou “caixa único”, que orienta
a gestão dos dinheiros públicos.
Concebido com as funções de captar e, simultaneamente, distribuir recursos
vinculados, com a conotação de fundos básicos gerais, um para cada Estado e o Distrito
Federal, o FUNDEF, nessa concepção, tem a configuração de um fundo de repartição, do qual,
cada parcela distribuída dá forma e substância a um fundo de gestão, na configuração de conta
titulada na contabilidade do ente federativo beneficiário da repartição que o FUNDEF
processa.
Face ao exposto, no contexto das finanças públicas o FUNDEF é um FUNDO
ESPECIAL, conforme caracterizado na Lei nº 4320, de 1964, artigo 71: quer seja na
configuração de fundo básico geral, de âmbito estadual e do Distrito Federal, processador da
captação e repartição de recursos vinculados ao ensino fundamental e à valorização do
magistério; quer seja no seu desdobramento em contas únicas e específicas dos Governos
Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas ao Fundo, instituídas para esse
fim e mantidas no Banco do Brasil, conforme disposto no artigo 3o da Lei nº 9.424, de 1996. E
por ser um fundo especial da administração pública, o FUNDEF sujeita-se às demais regras da
mesma Lei nº 4.320, de 1964, que dizem respeito a fundo especial, em destaque seus artigos
72 e 73:
“Artigo 72 - A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a
fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de
Orçamento ou em créditos adicionais.
Artigo 73 - Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o
saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido
para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.”
2 – O FUNDEF (fundo especial) na contabilidade dos entes federativos
O FUNDEF é de âmbito estadual, mas nessa condição não é do governo do Estado
em que ele foi instituído e implantado. É um fundo do Estado e seus Municípios, como
expressão de comprometimentos, interesses e reciprocidades que pressupõem ação conjunta
para a consecução de objetivos comuns. Do governo de cada um deles, separadamente, são as
respectivas contas bancárias especiais, individualizadas, vinculadas ao Fundo, por meio das
quais lhes são disponibilizados, para sua finalidade precípua, os recursos provenientes da
repartição que o FUNDEF processa. Cada uma dessas contas bancárias especiais dá origem,
4
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na contabilidade do ente federativo (Estado ou Município) seu titular, a uma correspondente
conta FUNDEF com todas as características de fundo especial da administração pública. E é a
conta FUNDEF, assim particularizada, que se torna, na esfera do governo estadual e de cada
governo municipal desse Estado, o instrumento básico da gestão dos recursos subvinculados
via FUNDEF. Essa conta registra as entradas desses recursos, as despesas com eles realizadas
e os saldos resultantes, indicativos da disponibilidade na conta bancária especial. Saldos esses
que, enquanto não utilizados para os pagamentos a que se destinam, podem e devem ser
mantidos aplicados (observadas as restrições legais pertinentes) no mercado financeiro; o
rendimento das aplicações constituindo-se recursos adicionais, sempre vinculados à
manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, subvinculados via FUNDEF. Ao
final do exercício, o saldo positivo dessa conta, na contabilidade do respectivo ente federativo
(Estado ou Município), passa para o exercício seguinte, a crédito da mesma conta; e seu
montante deve corresponder, no mínimo, ao das despesas empenhadas a encargo do FUNDEF
e ainda não pagas, sempre referentes ao ensino fundamental, que passaram para o exercício
seguinte a título de “restos a pagar”. O eventual cancelamento de qualquer um desses
empenhos gera receita a crédito da mesma conta FUNDEF. Do montante do saldo positivo da
conta FUNDEF, no encerramento do exercício, o que exceder ao mínimo necessário para
pagamento de “restos a pagar”, corresponde a saldo positivo líquido, descompromissado, que
passa, do exercício que se encerra, para o seu subseqüente, na mesma conta FUNDEF, como
receita do exercício que se inicia.
O exposto, focando a movimentação na contabilidade de Estados e Municípios,
também se aplica ao Distrito Federal, com as ressalvas e ajustes decorrentes da inexistência de
unidades municipais nessa Unidade da Federação. Nela o FUNDEF é uno.
3 – As receitas orçamentárias vinculadas ao FUNDEF
As receitas orçamentárias vinculadas ao FUNDEF, na sua configuração de fundo de
gestão dos Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, são:
1–

o montante que cada governo recebe do mesmo FUNDEF, na
sua configuração de fundo de repartição, na condição de
beneficiário da repartição processada (Lei nº 9.424/96, art. 3º,
caput);

2–

o montante de transferências intergovernamentais, entre os
Estados e seus respectivos Municípios, decorrentes de convênios
envolvendo a transferência de alunos e correspondendo ao
número de matrículas que o Estado ou o Município assumir,
transferência de alunos essa, ainda não refletida no censo escolar
(Lei nº 9.424/96, § 9º do artigo 3º);

3–

o produto de aplicações financeiras de saldos nas respectivas
contas únicas e específicas vinculadas ao Fundo, instituídas para
esse fim e mantidas no Banco do Brasil (Lei nº 9.424/96, § 6º do
artigo 3º).

Referindo-se ao FUNDEF, as receitas acima elencadas são as possíveis desde o
primeiro ano da implantação desse Fundo. Já a partir do segundo ano da implantação do
FUNDEF, a essas receitas somam-se outras duas:
5
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4–

o montante da anulação, no exercício, de despesas empenhadas a
encargo do FUNDEF e contabilizadas à conta de “restos a pagar”
no encerramento do exercício anterior;

5-

o saldo positivo líquido da conta FUNDEF apurado em balanço
e transferido do exercício anterior, a crédito do mesmo Fundo.

Essas duas outras receitas possíveis obedecem ao comando da Lei nº 4.320, de
1964:
“Artigo 38 - Reverte à dotação a importância de despesa anulada no
exercício; quando a anulação ocorrer após o encerramento deste
considerar-se-á receita do ano em que se efetivar.
(...)
Artigo 73 - Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o
saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido
para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.”
Sendo o FUNDEF um fundo especial, no contexto das finanças públicas, com
fundamento nas disposições legais pertinentes acima indicadas, o saldo positivo líquido do
FUNDEF, apurado em balanço e transferido do exercício anterior, integra os recursos do
FUNDEF do exercício seguinte, já que inexiste determinação em contrário na lei que o
instituiu (Lei nº 9.424/96). E, nas circunstâncias em que é apurado, no encerramento do
balanço do exercício, via de regra já com o orçamento do exercício subseqüente aprovado e na
véspera do início de sua execução, o mais provável é que o montante exato desse saldo
positivo líquido só venha a ser integrado aos recursos do orçamento do novo exercício, por
meio de crédito adicional, observadas, ainda, as regras da Lei nº 4.320, de 1964:
“Artigo 40 - São créditos adicionais, as autorizações de despesa não
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Artigo 41 - Os créditos adicionais classificam-se em:
Isuplementares, os destinados a reforço de dotação
orçamentária;
II especiais, os destinados a despesas para as quais não haja
dotação orçamentária específica;
(...)”
Artigo 42 – Os créditos suplementares e especiais serão autorizados
por lei e abertos por decreto executivo.
Artigo 43 – A abertura dos créditos suplementares e especiais
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa
e será precedida de exposição justificativa.
§ 1º - Consideram-se recursos para os fins deste artigo, desde que
não comprometidos:
Io superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do
exercício anterior ;
os provenientes de excesso de arrecadação;
II III - os resultados de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
6
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IV - o produto de operações de crédito autorizadas em forma que
juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-la.
§ 2º - Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o
ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os
saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito
a eles vinculadas.
§ 3º - Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste
artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a
arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a
tendência do exercício.
§ 4º - Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de
excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos
extraordinários abertos no exercício.”
Sobre a Lei de Orçamento, no que tange ao FUNDEF, é relevante, ainda, chamarmos
a atenção para regras estabelecidas nos artigos 2º e 7º da Lei nº 4.320, de 1964:
“Artigo 2° - A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e
despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o
programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de
unidade, universalidade e anualidade.
(...)
§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:
I - quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos
fundos especiais;
(...)
Artigo 7º - A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao
Executivo para:
I - abrir créditos suplementares até determinada importância,
obedecidas as disposições do art. 43;
(...)”
A salientar, que a anualidade é condição expressa nas disposições do artigo 212 da
Constituição Federal, referindo-se à vinculação, para o ensino público, da receita proveniente
de impostos e que o FUNDEF foi criado como um desdobramento dessas mesmas
disposições; sujeitando-se, portanto, ao mesmo princípio, não obstante inexistir referência
expressa a esse, no que se refere ao FUNDEF, nem nas disposições transitórias da Lei Maior
(artigo 60) e nem na lei que regulamenta o seu funcionamento (Lei nº 9.424/96). Esse
princípio e essas regras fundamentam o entendimento de que o orçamento do FUNDEF (ainda
que na forma do apostilamento referido no § 2º, inciso I, do artigo 2º da Lei nº 4.320/64) deve
registrar, em cada exercício, a previsão das receitas que lhe são próprias, conforme
enumeradas acima (itens 1 a 5). E, com base na receita totalizada nessa previsão orçamentária,
devem ser previstas e empenhadas as despesas, compondo as dotações orçamentárias
originais; a essas acrescentando-se, no decorrer do exercício, as dotações decorrentes de
créditos adicionais. Com o acompanhamento atento da execução orçamentária e a
preocupação da aplicação dos recursos do FUNDEF correspondendo o mais próximo possível
do total do exercício, o saldo positivo líquido, a ser transferido para o exercício subseqüente,
será sempre de menor expressão. A esse respeito e por oportuno, ressalte-se que não serão
objeto de limitação (contingenciamento), entre outras e principalmente, as despesas que
constituam obrigações constitucionais e legais do ente (Lei Complementar nº 101, de 2000,
art. 9º, § 2º). É bem o caso da aplicação dos recursos do FUNDEF, parte da vinculação maior
7
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para o ensino público estabelecida nas disposições do artigo 212 da Carta Magna. Contudo,
não obstante essas nossas colocações, o mais provável é que sempre, no encerramento do
exercício e na elaboração do balanço das contas governamentais, apresentar-se-á algum saldo
positivo líquido no FUNDEF, a ser transferido para o exercício seguinte. Tal situação nos
remete ao âmago da questão em relato:
“Para efeito da remuneração dos profissionais do Magistério, os 60%
(sessenta por cento) dos recursos do FUNDEF, como mínimo,
vinculados à remuneração dos profissionais do Magistério, incidem
sobre a totalidade dos recursos desse Fundo, no exercício, nessa
totalidade incluindo-se o saldo positivo apurado em balanço e
transferido do exercício anterior ?”
A resposta a essa questão, no nosso entendimento, é: SIM, INCIDEM, entendendose, o saldo positivo referido na questão indicada, como sendo saldo positivo líquido, já
deduzidos “restos a pagar” a encargo do FUNDEF. Assim entendemos, porque esse saldo
positivo líquido é recebido, pelo exercício para o qual é ele transferido, totalmente
descompromissado. Para integrar, via crédito adicional, a receita do exercício que o recebe, na
expressão de recursos do FUNDEF. E dos recursos desse Fundo, pelo menos 60% (sessenta
por cento) subvinculam-se à remuneração dos profissionais do magistério, por força de
mandamento constitucional (ADCT, artigo 60, § 5º) e na forma das disposições da Lei nº
9.424/96, artigo 7º. Com o respaldo, ainda, da Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), em seu artigo 8º, parágrafo único:
“Os recursos legalmente vinculados a finalidade especifica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objetivo da vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.”
E, tanto mais, porque é uma forma de priorizar a valorização do magistério,
conforme objetivo expresso nos fundamentos constitucionais e legais do FUNDEF; nesse
FUNDO, a subvinculação de 60% dos seus recursos para a remuneração dos profissionais do
magistério é estabelecida como mínimo a ser destinado (ADCT, art. 60, § 5º; Lei nº 9.424/96,
art. 7º, caput). Assim, contrário a esse entendimento, não cabe o argumento de que, no
exercício do qual provem esse saldo positivo líquido, já teria sido cumprido o preceito relativo
a essa subvinculação. Porque, o destinado no exercício anterior, referindo-se a essa
subvinculação, mesmo quando acima dos 60% fixados como mínimo, não descompromete
dessa incidência o saldo positivo líquido que passa a ser receita orçamentária de um novo
exercício. A considerar, ainda, que a valorização do magistério é obrigação imposta pela Lei
nº 10.172, de 2001, do Plano Nacional de Educação, como condição básica para a melhoria da
qualidade do ensino. Tida, nesse Plano, como um compromisso da Nação, que não poderá ser
cumprido sem que se concretize a preconizada valorização dos profissionais que fazem o
ensino, pelo papel decisivo dos docentes no processo educacional. Valorização essa que
implica, pelo menos, nos seguintes requisitos, ainda conforme o Plano Nacional de Educação:




uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da
pessoa do educador enquanto cidadão e profissional, o domínio
dos conhecimentos objeto de trabalho com os alunos e dos
métodos pedagógicos que promovam a aprendizagem;
um sistema de educação continuada que permita ao professor um
crescimento constante de seu domínio sobre a cultura letrada,
8
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dentro de uma visão crítica e da perspectiva de um novo
humanismo;
jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos
alunos, concentrada num único estabelecimento de ensino e que
inclua o tempo necessário para as atividades complementares ao
trabalho em sala de aula;
salário condigno, competitivo, no mercado de trabalho, com
outras ocupações que requerem nível equivalente de formação;
compromisso social e político do magistério.

São também, do Plano Nacional de Educação, na seqüência à indicação desses
requisitos, as colocações: “Os quatro primeiros precisam ser supridos pelos sistemas de
ensino. O quinto depende dos próprios professores: o compromisso com a aprendizagem dos
alunos, o respeito a que têm direito como cidadãos em formação, interesse pelo trabalho e
participação do trabalho de equipe, na escola.”
Portanto, valorizar o magistério é atribuir ou reconhecer mérito ou
merecimento intrínseco à profissão de ensinar; no contexto social, enfatizando-se a
importância do exercício dessa profissão para o pleno desenvolvimento do ser humano; no
contexto econômico, destacando-se a importância dessa força de trabalho com aptidão de
transmitir conhecimento e trabalhar a formação integral do cidadão. A valorização do
magistério tem conteúdo social, quando se manifesta no conjunto das relações inseridas no
convívio em sociedade; tem conteúdo econômico, quando se manifesta em diferentes formas
de incentivo à eficiência e à qualidade do trabalho, associando capacitação, dedicação,
desempenho e remuneração condigna. Em suma, valorizar o magistério é valorizar as
condições e os resultados do exercício da ação educativa a cargo dos professores.
II – VOTO DO RELATOR
Com base nas disposições da legislação vigente, conforme exposto no Mérito, voto
pela manifestação no sentido de que os 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEF,
como mínimo, subvinculados à remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo
exercício de suas atividades no ensino fundamental público, incidem sobre a totalidade dos
recursos desse Fundo, no exercício, nessa totalidade incluindo-se o saldo positivo líquido da
conta respectiva, apurado em balanço e transferido do exercício anterior.
Curitiba (PR), 16 de março de 2005.
Conselheiro Cesar Callegari – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 16 de março de 2005
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro– Vice-Presidente
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Lei 13381 - 18 de Dezembro de 2001
Publicado no Diário Oficial no. 6134 de 18 de Dezembro de 2001
Súmula: Torna obrigatório, no Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual de Ensino,
conteúdos da disciplina História do Paraná.
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Torna obrigatório um novo tratamento, na Rede Pública Estadual de Ensino, dos conteúdos
da disciplina História do Paraná, no Ensino Fundamental e Médio, objetivando a formação de
cidadãos conscientes da identidade, potencial e valorização do nosso Estado.
§ 1º. A disciplina História do Paraná deverá permanecer, como parte diversificada, no currículo, em
mais de uma série ou distribuídos os seus conteúdos em outras matérias, baseada em bibliografia
especializada.
§ 2º. A aprendizagem dos conteúdos curriculares deverão oferecer abordagens e atividades,
promovendo a incorporação dos elementos formadores da cidadania paranaense, partindo do estudo
das comunidades, municípios e microrregiões do Estado.
Art. 2º. A Bandeira, o Escudo e o Hino do Paraná deverão ser incluídos nos conteúdos da disciplina
História do Paraná.
Parágrafo único. O hasteamento da Bandeira do Estado e o canto do Hino do Paraná se
constituirão atividades semanais regulares e, também, nas comemorações festivas nos
estabelecimentos da Rede Pública Estadual.
Art. 3º. As instituições escolares e a comunidade poderão concorrer para a eficácia da
aprendizagem da História do Paraná, através de um processo de cooperação permanente.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 18 de dezembro de 2001.
Jaime Lerner
Governador do Estado
Alcyone Vasconcelos Saliba
Secretária de Estado da Educação
José Cid Campêlo Filho
Secretário de Estado do Governo

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003.

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação
Mensagem de veto
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de
Ensino a obrigatoriedade da temática "História e
Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A,
79-A e 79-B:
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura
negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à
História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação
Artística e de Literatura e História Brasileiras.
§ 3o (VETADO)"
"Art. 79-A. (VETADO)"
"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional
da Consciência Negra’."
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
LUIZ

INÁCIO

LULA

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.1.2003
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Lei 13807 - 30 de Setembro de 2002
Publicado no Diário Oficial nº. 6338 de 16 de Outubro de 2002
Súmula: Dispõe sobre hora-atividade para os professores no percentual, de 20%, conforme
especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná aprovou e eu promulgo, nos termos do § 7º do
Artigo 71 da Constituição Estadual, a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído percentual de 20% (vinte por cento) de hora-atividade da jornada de trabalho
para todos os professores do Estado do Paraná em efetiva regência de classe em estabelecimento de
ensino da rede pública estadual, considerando a jornada do cargo efetivo, das aulas extraordinárias e
das aulas pelo regime da CLT.
Art. 2º. A hora-atividade será parte da jornada atribuída ao professor, incluída na carga horária de
trabalho, e quando o resultado do cálculo da hora-atividade for número fracionado, igual ou
superior a 0,5 (zero vírgula cinco) eleva-se para número inteiro imediatamente superior.
Art. 3º. A hora-atividade é o período em que o professor desempenha funções da docência,
reservado a estudos, planejamento, reunião pedagógica, atendimento à comunidade escolar,
preparação de aulas, avaliação dos alunos e outras correlatas, devendo ser cumprida integralmente
no local de exercício.
Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01
de janeiro de 2003.
Palácio Dezenove de Dezembro, em 30 de setembro de 2002.
Hermas Brandão
Presidente

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 11.183, DE 5 DE OUTUBRO DE 2005.

Dá nova redação ao inciso II do caput do art. 20 da
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1o O inciso II do caput do art. 20 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 20. ...................................................
...................................................
II – comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de pais,
professores e alunos, que incluam em sua entidade mantenedora representantes
da comunidade;
..................................................." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de outubro de 2005; 184 o da Independência e 117o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Ferando Haddad
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 6.10.2005.
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Lei 14855 - 19 de Outubro de 2005
Publicado no Diário Oficial nº. 7085 de 20 de Outubro de 2005
Súmula: Dispõe sobre padrões técnicos de qualidade nutricional, a serem seguidos pelas
lanchonetes e similares, instaladas nas escolas de ensino fundamental e médio, particulares e da
rede pública.
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1°. As lanchonetes e similares, instaladas nas escolas de ensino fundamental e médio,
particulares e da rede pública, deverão seguir padrões técnicos de qualidade nutricional que
assegurem a saúde dos consumidores, de modo a prevenir a obesidade, diabetes, hipertensão,
problemas do aparelho digestivo e outros.
Art. 2°. É vedada a comercialização de alimentos e bebidas de alto teor de gordura e açucares, ou
contendo em suas composições substâncias químicas sintéticas ou naturais, que possam ser
inconvenientes à boa saúde, segundo critérios técnicos, tais como os seguintes produtos:
I - balas, pirulitos e gomas de mascar;
II - chocolates, doces à base de goma, caramelos;
III - refrigerantes, sucos artificiais, refrescos a base de pó industrializado;
IV - salgadinhos industrializados, biscoitos recheados;
V - salgados e doces fritos;
VI - pipocas industrializadas;
VII - alimentos com mais de 3 g. (três gramas) de gordura em 100 kcal (cem kilocalorias) do
produto;
VIII - alimentos com mais de 160 mg (cento e sessenta miligramas) de sódio e 100 kcal (cem
kilocalorias) do produto;
IX - alimentos que contenham corantes e antioxidantes artificiais;
X - alimentos sem a indicação de origem, composição nutricional e prazo de validade.
Paráfrafo único. Ficam liberados para o consumo, dentre outros, observadas as restrições desta lei,
nos estabelecimentos de que trata, os seguintes itens:
1. pães em geral, pão de batata, pão de queijo, pão de mel, pão doce recheado com frutas ou geléia;
2. bolacha "Maria"; biscoito de maisena, "creem cracker", água e sal, de polvilho, biscoito doce sem
recheio;
3. bolos de massa simples com recheio de frutas, geléias e legumes;
4. cereais integrais em flocos ou em barras;
5. pipoca natural sem gordura;

365

6. frutas "in natura" ou secas;
7. picolé de frutas;
8. queijo branco, ricota;
9. frango, peito de peru;
10. atum, ovo cozido, requeijão;
11. pasta de soja;
12. legumes e verduras;
13. manteiga, margarina;
14. creme vegetal;
15. salgadinhos assados, com pouco teor de gordura;
16. suco de frutas naturais;
17. bebidas lácteas, leite fermentado, achocolatados;
18. iogurte;
19. água de coco;
20. chá, mate, café.
Art. 3º. As lanchonetes e similares instaladas em escolas deverão garantir a qualidade, higiene e o
equilíbrio nutricional dos produtos comercializados.
Art. 4º. Um mural de 1 m2 (um metro quadrado) deverá ser fixado em local visível, nos
estabelecimentos de que trata esta lei, para divulgar informações sobre a qualidade nutricional dos
alimentos e demais aspectos de uma alimentação equilibrada e saudável.
Art. 5°. Os estabelecimentos de que trata esta lei funcionarão mediante a expedição de alvarás
específicos da Vigilância Sanitária e da Secretaria da Educação.
Art. 6º. Os estabelecimentos já existentes terão prazo de 60 (sessenta) dias para se adequarem aos
critérios dispostos nesta lei.
Art. 7°. O desrespeito a esta lei acarretará ao estabelecimento infrator e a seus responsáveis legais,
obrigando-os solidariamente, as seguintes penalidades:
I - advertência e intimação para adequar-se aos dispositivos desta lei, no prazo de 5 (cinco) dias;
II - multa será no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na hipótese de não ser atendida a intimação
de que trata o inciso I, a ser recolhida no prazo de 5 (cinco) dias;
III - fechamento do estabelecimento, e proibição de seus responsáveis legais ao exercício do
mesmo ramo de atividade, na hipótese de reincidência.
Art. 8º. O Poder Executivo regulamentará esta lei, quanto a sua aplicação, inclusive
aperfeiçoamento a lista de alimentos liberados para o consumo constante do parágrafo único do art.
2º, de acordo com os critérios técnicos que a fundamentam.
Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 19 de outubro de 2005.
Roberto Requião
Governador do Estado
Mauricio Requião de Mello e Silva
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Secretário de Estado da Educação
Caíto Quintana
Chefe da Casa Civil

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 11.161, DE 5 DE AGOSTO DE 2005.

Dispõe sobre o ensino da língua espanhola.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1o O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o
aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos plenos do ensino médio.
§ 1o O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco anos, a partir da
implantação desta Lei.
8a

§ 2o É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos do ensino fundamental de 5 a a
séries.

Art. 2o A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser feita no horário regular
de aula dos alunos.
Art. 3o Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de Ensino de Língua Estrangeira, cuja
programação incluirá, necessariamente, a oferta de língua espanhola.
Art. 4o A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio de diferentes estratégias que
incluam desde aulas convencionais no horário normal dos alunos até a matrícula em cursos e Centro de
Estudos de Língua Moderna.
Art. 5o Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal emitirão as normas necessárias à
execução desta Lei, de acordo com as condições e peculiaridades de cada unidade federada.
Art. 6o A União, no âmbito da política nacional de educação, estimulará e apoiará os sistemas
estaduais e do Distrito Federal na execução desta Lei.
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 5 de agosto de 2005; 184o da Independência e 117o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.8.2005.
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ENCAMINHADO PARA HOMOLOGAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do UF: AM
Amazonas – SINEPE/AM
ASSUNTO: Consulta sobre a competência do PROCON para decidir sobre a lista de
material pedagógico das escolas particulares.
RELATORA: Maria Beatriz Luce
PROCESSO Nº: 23001.000022/2005-88
PARECER Nº CNE/CEB:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
13/2005
CEB
2/8/2005
I – RELATÓRIO
Trata-se de questionamento do SINEPE-AM (Sindicato dos Estabelecimentos de
Ensino do Estado do Amazonas) sobre a competência do PROCON/AM para decidir sobre
lista de material pedagógico das escolas particulares.
Considerando a natureza da matéria, inédita no âmbito deste Conselho, foi objeto de
diligência junto: (1) à Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos, Departamento de
Orientação e Defesa do Consumidor (PROCON/AM) e ao Ministério Público do Estado do
Amazonas, Promotoria de Defesa do Consumidor, no sentido de esclarecer sobre a natureza e
extensão dos conflitos que deram origem à sua intervenção, inclusive por meio do
mencionado Termo de Ajustamento de Compromisso; e (2) à Secretaria da Educação e da
Qualidade do Ensino, Conselho Estadual de Educação Estado do Amazonas, no sentido de
esclarecer sobre legislação e normas próprias do Estado do Amazonas e do respectivo sistema
estadual de ensino, incidentes sobre a matéria em questão, bem como sobre políticas
educacionais e práticas de sua competência como órgão normativo, fiscalizador e orientador
que tenham ou possam vir a contribuir na problemática em tela.
O “questionamento sobre a competência do PROCOM/AM para decidir sobre a lista
de material pedagógico das escolas particulares” foi formulado por meio da carta-consulta nº
7/2004, datada de 20 de setembro de 2004 e firmada pelo presidente do SINEPE/AM, Sr.
Elizeu Rodrigues de Lima. Nessa, declara que, a partir de 2003, as escolas privadas de sua
jurisdição “vêm sofrendo a interferência por parte do PROCON/AM quanto às listas de
material escolar, a ponto de impor às escolas assinatura de Termo de Ajustamento de
Conduta, mesmo já havendo vários diálogos esclarecedores...”. E que isto faria com que
estivessem “diante de um paradoxo” ou “esdrúxula situação”, visto que o PROCON/AM
estaria lhes tirando “a liberdade para apreciar livremente o ensino”, concedida pela
Constituição de 1988 e pela LDB. Justifica a necessidade de fornecimento de “lista do
material didático-pedagógico” pelos “contratantes” (que deduzimos ser a família dos alunos),
por esta não constar na “Planilha de Custo de cada escola”; assim mesmo, a impossibilidade
de “unificar a lista de material” (como propugnaria o PROCON/AM), devido ao fato de que

370

“cada escola tem sua própria Proposta Pedagógica, que por sua vez, tem sido sempre aprovada
pelo Órgão Estadual Sistematizador do Ensino (sic) – CEE/AM”. Anexa cópia do Termo de
Ajustamento de Compromisso nº 01/2004.
À vista do exposto, e considerando:


a importância da questão, se caracterizado um conflito de competências
institucionais estabelecidas no ordenamento constitucional e legal, bem como
a possível complexidade da matéria, dados os diversos atores sociais
envolvidos, seus interesses e responsabilidades, mais as potenciais
repercussões políticas e pedagógicas do caso; e,



as atribuições conferidas ao Conselho Nacional de Educação, nos Art. 8º §1º,
9º § 1º e 90 da Lei nº 9.394/96 e no Art. 7º da Lei nº 9.131/95;

esta Câmara de Educação Básica, com o objetivo de exercer tais atribuições de forma
criteriosa e pró-ativa, em 22 de fevereiro p.p., resolveu promover a Diligência CNE/CEB nº
1/2005 para colher manifestações de esclarecimento junto aos outros dois atores institucionais
diretamente implicados.
Logo, em 20 de abril p.p., o Diretor do PROCON/AM, Sr. Guilherme Frederico da
Silveira Gomes, encaminhou o Ofício DIR-PROCPM/AM nº 19/2005, no qual informa que:
Tanto no ano de 2003 quanto nos anos anteriores, parte expressiva das escolas privadas
localizadas neste Estado exigiu que os pais ou responsáveis dos alunos adquirissem
materiais totalmente divorciados da área pedagógica, como também impunham a
compra destes materiais em estabelecimentos comerciais por elas estabelecidos. (grifos
no original)

Cita exemplos do material em questão e justifica que havia exigência pelo fato das
escolas efetuarem a conferência do material sugerido na lista, impondo sanções, como o
impedimento de assistir às aulas, caso o aluno não apresentasse a completa oferta dos
materiais. Considera que, assim, aquele grupo de escolas obtinha ilicitamente materiais de
expediente e limpeza e que ficava patente a venda casada, quando era indicada a compra dos
materiais no próprio estabelecimento de ensino ou em outro, da marca e nas quantidades préestabelecidas (estes termos são grifados também no original). Indica que tais práticas,
tipificadas nos incisos I e V do Artigo 39 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor), eram constantemente repelidas pelos pais ou responsáveis dos alunos,
motivando o PROCOM/AM e o Ministério Público Estadual a convidarem as 175 escolas
particulares existentes no Estado a adequarem seus procedimentos. Destas, 155 firmaram o
proposto ajuste. Enfatiza, ainda, que a ação objetivou unicamente impedir que algumas
escolas impusessem às famílias a compra de materiais de escritório e limpeza, “não havendo
aquela ação se dirigido à área pedagógica, muito menos tido o objetivo de “unificar a lista de
material didático-pedagógico”. Segue cópia do Ajustamento de Conduta em causa.
Em 9 de maio seguinte, por meio do Ofício GPCEE-AM nº 121/2005, a Sra. Inaran
Bastos de Mattos, Presidente Substituta do Conselho Estadual de Educação (AM), esclarece
que o problema originário do questionamento de que ora se trata não foi ainda denunciado ou
motivo de consulta ao CEE/AM. Apenas caso correlato, relativo à não-devolução de material
entregue pela família à escola, no início do ano letivo, quando ocorreu transferência para outra
instituição de ensino, foi examinado e solucionado a termo. Contudo, o problema originário
mereceu atenção parlamentar, com a realização de uma audiência pública, à qual se fizeram
presentes o CEE, o Ministério Público, o PROCON e deputados, sem, no entanto, o
comparecimento do Presidente do SINEPE/AM, também convocado. Na ocasião, o deputado
que havia tomado a iniciativa da audiência comprovou a listagem de materiais, inadequados e
2
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em excesso; o PROCON demonstrou as denúncias recebidas, bem como cobranças impróprias
de materiais e o constrangimento de opções de compra dos materiais pelos pais; e o CEE
registrou a necessidade de alguns materiais de expediente e higiene para atividades artísticas,
consoante a Proposta Pedagógica das escolas, ressalvando que entendia que a demanda de
material deve ser feita quando específica e oportuna. Adenda, ainda, que
Vale ressaltar que desconhecemos a atitude do PROCON, quanto a solicitação às
instituições da listagem dos materiais para oficializar um termo de Ajustamento de
Conduta. Acreditamos, porém, que seja em função da constatação do excesso de
materiais didáticos (pedagógicos) e cobrança de material de limpeza, higiene e
expediente.

Informa, também, que
em decisão plenária deste Conselho ficou decidido que não haveria necessidade de se
legislar sobre o assunto, mas que os(as) inspetores(as) continuassem as orientações sobre
o assunto (em pauta) por ocasião das visitas rotineiras às instituições. Este tem sido,
portanto, até o momento, o nosso procedimento.

II – VOTO DA RELATORA
As informações disponíveis sobre o problema objeto da consulta, apresentadas na
inicial do SINEPE/AM e acrescentadas no processo de diligência, perfazendo os três atores
institucionais, parte principal da causa, não oferecem indícios de conflito de competências
jurisdicionais, de âmbito normativo ou administrativo, entre o sistema de ensino e o sistema
de defesa do consumidor e da sociedade. Tanto o CEE quanto o PROCON evidenciam
reconhecimento de uma situação que merecia e merece suas respectivas atenção e ação, cada
qual incumbido de zelar por distintos (e complementares) aspectos – a oferta de ensino em
padrões de qualidade e a prática exemplar de relações de serviço (“comerciais”) entre escolas
privadas e sua clientela. Portanto, não há motivação para manifestação do Conselho Nacional
de Educação, com caráter normativo ou de proposição normativa ou administrativa a outras
instâncias do sistema educacional e do Poder Público em geral.
Felizmente, parece que a preocupação do SINEPE/AM, nos termos em que se apresenta,
fica dirimida com as manifestações do CEE/AM e do PROCON/AM, destacadas acima e juntadas
no original a este processo. A necessidade de materiais diversos para o trabalho pedagógico nas
escolas, públicas e privadas é por todos reconhecida; resta, no caso das escolas privadas, o
entendimento sobre a forma de financiamento destes – incluindo-se a previsão destas despesas
nas planilhas de custo e, portanto, no valor das mensalidades ou anuidades, ou incluindo-se nos
contratos entre escolas e famílias, além do valor monetário, uma lista de materiais que devem ser
disponibilizados pela família, para uso das crianças na escola, em certos prazos e quantidades.
Por conseguinte, como também foi reconhecido pelas três partes em causa, não caberá jamais
uma “lista unificada” de material comum a todas as escolas particulares do Estado, posto que o
projeto pedagógico de cada unidade escolar deve ser próprio, gerado pela comunidade escolar,
para atender aos objetivos e às diretrizes nacionais da educação, às normas do sistema de ensino
estadual ou municipal ao qual pertença a escola e aos valores, necessidades e interesses de
referência para aquela comunidade. (Vide, especialmente, o princípio III, do Artigo 3º e o Artigo
12 da LDB, Lei 9.394/96.)
Ficam, assim, no meu entender, compreendidas todas questões situadas no
questionamento do SINEPE/AM, afastada a possibilidade de uma ameaça à ordem, aos princípios
e garantias constitucionais e legais, incidentes nos espaços da cidadania, do Estado e da
organização do ensino.
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Como educadora, permito-me dizer que confio que o problema diagnosticado em 2004
esteja sendo progressivamente superado, nos foros próprios, como ficou demonstrado.
Ressalto o amplo sentido de aprendizagem democrática que os atores sociais envolvidos
proporcionaram. A educação para a cidadania implica, na contemporaneidade, também
aprender sobre as relações na sociedade capitalista e, nesta, sobre direitos e deveres dos
agentes econômicos, os provedores e os consumidores; aprender sobre novas formas de
mediar interesses e conflitos, sempre inerentes à organização social e econômica, mas também
sempre desafiadores de nossa humana capacidade. O reconhecimento de direitos e deveres
(das famílias e dos mantenedores de estabelecimentos privados de ensino) e de intervenção
legítima dos entes institucionais (o Conselho Estadual de Educação, o PROCOM com o
Ministério Público, a Assembléia Legislativa e o SINEPE) tem todo o potencial para ser
exemplarmente educativo das possibilidades da ordem democrática e da negociação para as
crianças, suas famílias e seus professores.
Brasília (DF), 02 de agosto de 2005.
Conselheira Maria Beatriz Luce – Relatora

III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto da Relatora.
Sala das Sessões, em 2 de agosto de 2005.
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente

4

373

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2005 - DIE

Orienta a matrícula nos Estabelecimentos de
Ensino da Rede Estadual de Educação Básica
para o ano letivo de 2006.
A Chefe do Departamento de Infra-Estrutura da Secretaria de Estado da
Educação – DIE/SEED, no uso de suas atribuições, e considerando:
o disposto nos incisos I, II e III, do art. 208, da Constituição Federal, de 5
de outubro de 1988;
- o disposto no art. 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996;
- o disposto no inciso V, do art. 53, no inciso II, do art. 54 e no inciso I,do
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8069, de 13 de julho de
1990;
- o Exposto na Constituição do Estado do Paraná, que define a Política de
garantir a toda a população paranaense o acesso à Educação Básica, e
ainda:
- a necessidade de orientar a Matrícula em todos os Estabelecimentos de
Ensino da Rede Estadual de Educação Básica, inclusive os mantidos por Fundações
Municipais que ofertam o Ensino Fundamental e Médio, nas modalidades Regular,
Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Educação Especial;
- o fortalecimento da parceria entre as Redes de Ensino Estadual e
Municipal, com a finalidade de assegurar os direitos previstos na
Constituição Federal, na Constituição Estadual, Lei Orgânica dos Municípios
e Estatuto da Criança e do Adolescente,
-

RESOLVE:
1. Instruir quanto aos procedimentos da Matrícula para o ano letivo de 2006
1.1 DISPOSIÇÕES GERAIS
O Estabelecimento de Ensino atenderá a sua comunidade escolar efetivando
as matrículas de acordo com a metodologia indicada para o município, o fluxo entre
os Estabelecimentos de Ensino ou o georreferenciamento, para alunos novos;
rematrícula para os que já são alunos; e matrícula para as demais séries, em
conformidade com o Cronograma da presente instrução.
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Os Estabelecimentos de Ensino deverão referenciar-se para os
encaminhamentos de matrícula nas orientações contidas na Deliberação nº 09/01 do
Conselho Estadual de Educação.
a)

Documentos para Matrícula - Os documentos necessários para o
ingresso na Rede Estadual de Educação Básica são.
•
Certidão de Nascimento.
•
Carteira de Identidade – RG (original e fotocópia).
•
Comprovante de residência, prioritariamente a fatura de energia
elétrica (original e fotocópia).
•
Carteira de Vacinação.
•
Histórico Escolar ou Declaração da Escola de origem.
•
Comunicado de Matrícula da SEED (carta de matrícula).
•
Declaração da Existência de Vaga.
•
Declaração de Abdicação de Vaga do estabelecimento de origem em
caso de transferência.
•
Declaração de Escolaridade contendo Código Geral de Matrícula –CGM
do aluno, em caso de transferência do aluno da Rede Estadual.
•
Matriz Curricular, quando a transferência for para o 2º ou 3º Ano do
Ensino Médio.

b)

Estabelecimentos Conveniados e Municipais – Os Estabelecimentos de
Ensino Conveniados e Municipais que atendem alunos portadores de necessidades
especiais não são normatizados pela presente Instrução.
1.2 CHAMADA ESCOLAR
A Campanha de divulgação do período de Matrícula Escolar realizada pela
Secretaria de Estado da Educação, em abrangência estadual, e reforçada pelos
Núcleos Regionais de Educação e Secretaria Municipal de Educação, em
abrangência regional, será realizada a partir da data de 21 de outubro de 2005. A
divulgação deve contemplar orientações a respeito de:
• Matrícula inicial na Educação Infantil e Ensino Fundamental.
• Matrícula para 5ª Série e 1ª série do Ensino Médio e Educação
Profissional
1.3 REMATRÍCULA
É a renovação da matrícula do aluno no mesmo Estabelecimento de Ensino
para a série subseqüente, garantida a todos os alunos regularmente matriculados na
Rede Estadual de Educação Básica em 2005.
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Entre 24 a 28 de outubro, o Estabelecimento de Ensino enviará aos
responsáveis pelo aluno um formulário para rematrícula, que deverá retornar até a
data máxima de 11 de novembro. Os alunos com idade acima de 18 anos,
matriculados nos cursos com organização curricular subseqüente da Educação
profissional, deverão efetuar suas matriculas. O estabelecimento, além do
formulário, poderá optar por outras formas de contato com os pais de alunos para
efetuar a rematrícula.

1.4 NOVAS MATRÍCULAS
São consideradas novas matrículas os alunos que desejam reiniciar seus
estudos, os provenientes de escolas particulares, os provenientes de outros
Municípios ou Estados.
As novas matrículas ocorrerão a partir de 13 de dezembro de 2005, tendo
seu reinício no retorno das férias das Secretarias das Escolas.
Os alunos da rede particular serão preferencialmente atendidos no período
de 13 a 19 de dezembro de 2005.

1.5 MATRÍCULA PARA A 1ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL
a) no município de Curitiba: o pai ou o responsável do pretendente a uma
vaga na Rede Pública, Municipal e/ou Estadual receberá, na escola
onde fez o cadastro prévio, um comunicado de matrícula da Secretaria
Municipal da Educação de Curitiba, que indicará o Estabelecimento de
Ensino no qual terá a vaga assegurada. O pai ou responsável deverá
dirigir-se ao Estabelecimento de Ensino indicado, no período
especificado (data) no comunicado de matrícula encaminhado pela
Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, munido dos documentos
exigidos, para efetivação da matrícula:
b) nos demais municípios do Estado: o pai ou o responsável deverá
comparecer à escola mais próxima de sua residência que oferta a 1ª
série do Ensino Fundamental, da Rede Estadual de Educação, para
efetuar a matrícula de 07 a 11 de novembro de 2005, ou conforme o
previsto no calendário das escolas municipais.
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1.6.MATRÍCULA INICIAL PARA A 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL
E 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
a) o pai ou o responsável receberá, no Estabelecimento de Ensino onde o
aluno estuda, um comunicado de matrícula da Secretaria de Estado da
Educação indicando o Estabelecimento de Ensino no qual o aluno terá
vaga assegurada para a 5ª série ou 1ª série do Ensino Médio. De posse
da carta matrícula, o responsável ou o aluno maior de 18 anos poderá
efetivar a matrícula de 05 a 12 de dezembro/2005.
b) após esta data, caso a matrícula não seja confirmada, a vaga estará
disponibilizada para a comunidade. Será automaticamente emitido pelo
estabelecimento o TERMO DE ABDICAÇÃO DA VAGA, ficando o
documento à disposição do pai ou responsável ,na Secretaria da Escola;
c) o TERMO DE ABDICAÇÃO DA VAGA será exigido somente para as
matrículas de 5ªséries EF e 1ªséries EM ,por carta matrícula de geo ou
fluxo.
d) sendo o aluno maior de 18 anos, ele mesmo poderá efetivar a matrícula.
1.7.TRANSFERENCIA
A transferência para outro Estabelecimento de Ensino ocorrerá a partir da
data de reabertura das Escolas, obedecendo aos seguintes procedimentos:
a) procurar o estabelecimento de sua preferência e obter a Declaração de
vaga, emitida pelo estabelecimento de ensino;
b) Assinar a Declaração de Abdicação da vaga já garantida;
c) Solicitar a transferência do curso;
d) retornar ao Estabelecimento de Ensino escolhido, dentro do prazo
determinado, com os documentos necessários para a matrícula:
Declaração de Vaga, Declaração de Transferência ou Histórico Escolar;
e) os alunos oriundos de outros Estabelecimentos de Ensino sem a devida
documentação, e, ainda, esgotadas todas as possibilidades da
apresentação desses documentos, poderão ser matriculados após o
processo de Classificação, segundo a Deliberação nº 009/2001-CEE/PR.
A Escola, obrigatoriamente, deverá arquivar em pasta própria ou na do aluno,
o termo de abdicação de vaga e/ou a declaração de vaga até 31 de março de 2006.
A SEED realizará verificações nas unidades escolares estaduais a partir do
mês de março de 2006.
1.8 MATRÍCULA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
4
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Deve considerar o contido nas Deliberações n.º 08/00 e n.º 07/01 e 009/01,
todas do Conselho Estadual de Educação e a organização das ofertas, segundo as
propostas pedagógicas de Educação de Jovens e Adultos vigentes na Rede Pública
Estadual.
a) MATRÍCULA
Matrícula de Ingresso na Educação de Jovens e Adultos para alunos da
sede do estabelecimento escolar ou das ações pedagógicas
descentralizadas:
•

Para o Ensino Fundamental - a idade mínima é de 14 (quatorze) anos
completos, sendo que a idade mínima para a obtenção do certificado
de conclusão é de 15 (quinze) anos completos. Terão vaga preferencial
na EJA alunos com 18 (dezoito) anos ou mais.
• Para o Ensino Médio - a idade mínima é de 17 (dezessete) anos
completos, sendo que a idade mínima para a obtenção do certificado
de conclusão é de dezoito (18) anos completos. Terão vaga
preferencial na EJA alunos com 21 anos ou mais.
•
A matrícula para os níveis Fundamental e Médio na EJA, dar-se-á em qualquer
época do ano letivo, conforme prevê a proposta pedagógica, desde que atendido
o cronograma de oferta de disciplinas estabelecido pela escola e que haja
disponibilidade de vaga, atestada pelo próprio estabelecimento.
• A matrícula para a EJA Presencial, em processo de cessação gradativa na etapa
que estivar sendo ofertada, ocorrerá:
 Para o 1º Semestre de 2006 – de 06 a 16 de dezembro de 2005
 Para 0 2º Semestre de 2006 - de 19 a 30 de junho de 2006
b). REMATRÍCULA
É a renovação da matrícula do aluno no mesmo estabelecimento de
ensino, quer para a sede quer para a ação pedagógica descentralizada:
•
para a EJA Presencial, em processo de cessação gradativa, será na
disciplina ou na etapa que estiver sendo ofertada;
• para a EJA Semipresencial, em processo de cessação simultânea, será na
disciplina na qual o aluno matriculou-se até 31/12/2005;
• para a EJA Nova Proposta Pedagógica, ofertada em todos os
estabelecimentos de EJA a partir de 2006, a rematrícula será por disciplina. A
rematrícula para os níveis Fundamental e Médio na EJA, dar-se-á em qualquer
época do ano letivo, conforme prevê a proposta pedagógica, desde que atendido o
cronograma de oferta de disciplinas estabelecido pela escola e, que haja
possibilidade de vaga, atestada pelo próprio estabelecimento.
• A rematrícula para a EJA Presencial, em processo de cessação gradativa,
ocorrerá:
 Para o 1º Semestre de 2006 – de 24 de outubro a 04 de novembro de 2005
5
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 Para o 2º Semestre de 2006 – de 16 a 23 de junho de 2006

c) TRANSFERÊNCIA
Para alunos da sede do estabelecimento escolar ou das ações pedagógicas
descentralizadas;
A transferência para outro estabelecimento de ensino, para os níveis
Fundamental e médio na EJA, dar-se-á em qualquer época do ano letivo, conforme
prevê a proposta pedagógica, obedecendo os seguintes procedimentos:

•

•

•

averiguar a disponibilidade de vaga no estabelecimento de ensino da
Rede Estadual, nas disciplinas pretendidas. Em caso afirmativo, o
estabelecimento de ensino deverá expedir uma declaração de vaga
nas disciplinas, de acordo com o estabelecido em seu cronograma de
oferta;
apresentar no estabelecimento de ensino escolhido, dentro do prazo
determinado na Declaração de Vaga, os documentos necessários para
a matrícula: Declaração de Vaga, Declaração de Transferência,
Histórico Escolar, Relatório de Conteúdos desenvolvidos na escola de
origem na(s) disciplina(s) em curso, quando se tratar de proposta
pedagógica com matrícula por disciplina.
os alunos sem a devida documentação poderão ser matriculados após
o processo de Classificação, segundo a Deliberação n.º 09/2001CEE/PR.
IMPORTANTE:

Para fins de transferência, a Declaração de Vaga para os alunos das Sedes e das
Ações Pedagógicas Descentralizadas, devem ser emitidas pela Sede do
Estabelecimento.

D. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
Na EJA, o educando poderá requerer aproveitamento integral de estudos
das disciplinas concluídas com êxito, por meio de cursos organizados por disciplina
ou, de exames supletivos, mediante comprovação de conclusão.
Para o educando oriundo de formas de organização de ensino diferentes da
ofertada, que não comprovar conclusão de disciplinas(s), o estabelecimento poderá
adotar as seguintes medidas;
6
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matricular o aluno para cursar 100% ( cem por cento) da carga horária
total da disciplina;
iniciar o processo de classificação;
iniciar o processo de reclassificação, após ter cumprido 25%(vinte e
cinco por cento) da carga horária da disciplina.
1.9 MATRÍCULA PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Os cursos de Educação profissional Técnica em Nível Médio são ofertados
na rede Pública Estadual com duas formas de organização; integrada e
subseqüente.
A forma de organização curricular integrada, com duração de 4(quatro) anos,
é determinada somente a egressos da 8ª série do Ensino Fundamental
O Ensino Técnico Agrícola em período integral tem duração de três anos.
A forma subseqüente, com duração de um a dois anos é ofertada somente a
egressos do Ensino Médio.
O curso de Formação de Docentes em sua forma de organização curricular
integrada, com duração de quatro anos, é ofertado somente para egressos do
Ensino Fundamental.

•
•

•

PROCEDIMENTOS PARA INGRESSO
O acesso aos cursos técnicos em Nível Médio e Formação de Docentes
dar-se-á por inscrição, no período de 28 de novembro a 05 de dezembro de
2005, realizado em duas fases.
Os candidatos classificados nas duas fases mas com média insuficiente
para garantir vaga no primeiro semestre, serão, automaticamente, candidatos
preferenciais para as novas turmas autorizadas no segundo semestre, não
necessitando repetir o mesmo processo de classificação.
Somente em casos de sobra de vagas, o estabelecimento escolar poderá
iniciar os procedimentos de inscrição para o Processo Classificador relativo ao
2º Semestre, previsto na presente Instrução.

•
O Processo classificador compreenderá:
 1ª fase: atenderá aos critérios de escolaridade e renda, conforme pontuação
( item 1.1)
 2ª fase: aproveitamento escolar do candidato (item 1.2)
 3º fase: classificação final ( item 1.3)
 em caso de empate, observar orientações do item 1.3

1. DAS FASES
7
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Esta fase destina-se a todos os candidatos inscritos no Processo Classificador
dos estabelecimentos de ensino e compreende:

1.1.

PRIMEIRA FASE: ESCOLARIDA E RENDA

Descrição
Valor
Conclusão integral do Ensino Médio em Estabelecimento da Rede Pública
3,0
Conclusão parcial do Ensino Médio em Estabelecimento da Rede Pública
2,0
Conclusão integral do Ensino Médio em Estabelecimento da Rede 1,0
Particular
Conclusão integral do Ensino Fundamental em Estabelecimento da Rede

3,0

Pública (1ª a 8ª séries).
Conclusão parcial do Ensino Fundamental em Estabelecimento da Rede

2,0

Pública (1ª a 8ª séries).
Conclusão integral do Ensino Fundamental em Estabelecimento da Rede

1,0

Particular (1ª a 8ª séries).
Renda média familiar per capita de 0,00 até R$300,00
Renda média familiar per capita de R$300,01 até R$600,00
Renda média familiar per capita acima de R$600,01

1.2.

3,0
2,0
1,0

SEGUNDA FASE: APROVEITAMENTO ESCOLAR

A segunda fase do Processo Classificador abrangerá os candidatos classificados na
primeira fase até

três vezes o número de vagas ofertadas para o(s) curso(s),

organizados por ordem decrescente de classificação.
Os candidatos classificados nessa fase deverão apresentar HISTÓRICO ESCOLAR
(original) de Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio, que serão analisados pela
8

381

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Comissão Responsável pelo Processo Classificador no estabelecimento, utilizando o
critério de melhor aproveitamento nas disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática, independente da série cursada.
Os candidatos serão classificados em ordem decrescente através da realização da
somatória simples do seu aproveitamento escolar nas disciplinas citadas (Exemplo:
Língua Portuguesa: 6,5 + Matemática: 7,8 = 14,3).
1.3 . TERCEIRA FASE: CLASSIFICAÇÃO FINAL
Os candidatos classificados nas fases e que alcançarem a mesma pontuação
deverão realizar entrevista individual.
Para a realização da entrevista, a Comissão deverá organizar previamente Roteiro
de Entrevista para garantir a sua unidade. O Roteiro de Entrevista deve considerar
as características do candidato e o perfil desejado para o curso. Cada um dos
candidatos em situação de empate serão entrevistados oralmente

e de forma

individual por membro(s) da Comissão.
Ressalta-se o cuidado da Comissão na elaboração e realização do Roteiro da
Entrevista para que não assuma o caráter diferenciado do objetivo do processo
classificador.
2. DAS INSCRIÇÕES
1) O candidato poderá fazer inscrição em apenas um curso ofertado.
2) No caso de oferta do curso em mais de um turno o candidato deverá optar por
um dos turnos.
3) As inscrições serão abertas no período previsto na Instrução Normativa
nº03/05 – DIE/ SEED, sem ônus para o candidato.
2. PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
a) Cursos com organização curricular integrada o aluno deverá ter concluído o
ensino fundamental;
b) Cursos com organização curricular subseqüente o aluno deverá ter concluído
o ensino médio.
9
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3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
No momento da inscrição, o candidato (ou aquele que fizer a inscrição em seu
nome, independente de procuração) deve apresentar os seguintes documentos:
a) Original do Histórico Escolar com conclusão da 3ª série, do Ensino Médio ou
equivalente.
b) Original do Histórico Escolar com conclusão do Ensino Fundamental ou
equivalente.
c) Documento de identidade.
d) Comprovante da renda familiar per-capita ( carteira de trabalho,contracheque,
etc.)
4. DA MATRÍCULA
a) Para a efetivação da matrícula o estabelecimento deverá obedecer ao
Cronograma de Matrículas/2005 constante na Instrução Normativa nº 03/2005
– DIE/SEED
c) Serão convocados para efetuar a matrícula os candidatos selecionados de
acordo com a ordem de classificação, até o limite das vagas ofertadas.

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
I - FICHA DE INSCRIÇÃO
Número da Inscrição: ______________________
Nome: ____________________________________________________________
RG: _____________________________ - Expedido por: ___________________
10
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Renda per capita: R$ _________________ (escrever por extenso
_______)
Data de nascimento: __________________/___________________/____________
Número de dependentes: _________________________________________
Tem experiência profissional na área do Curso que pretende estudar? ( ) Sim
Não ( )
ENDEREÇO:
Rua: ________________________________________________________ Nº __
Bairro: _______________Município: _________________________ UF _______
Fone: __________________________________ Celular: ____________
e – mail: ________________________________________________
CURSO PRETENDIDO: ___________________________________________
TURNO:
(

) matutino

(

) vespertino

(

) noturno

CURSO COM ORGANIZAÇÃO CURRICULAR:
(

) INTEGRADA – (Ensino Médio e Educação Profissional)

(

) SUBSEQÜENTE – (somente Educação Profissional)

Declarar verdadeiras as informações acima.
______________________ de __________________________ de 200___
___________________________
assinatura
II - FICHA DE AVALIAÇÃO – PRIMEIRA FASE
Número da inscrição: ______________
NOME DO CANDIDATO: _______________________________________________
CURSO: _________________________________________ TURNO: ___________
Descrição
Conclusão integral do Ensino Médio em Estabelecimento da Rede Pública
Conclusão parcial do Ensino Médio em Estabelecimento da Rede Pública
Conclusão integral do Ensino Médio em Estabelecimento da Rede Particular

Valor

11
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Conclusão integral do Ensino Fundamental em Estabelecimento da Rede Pública
(1ª a 8ª séries).
Conclusão parcial do Ensino Fundamental em Estabelecimento da Rede Pública
(1ª a 8ª séries).
Conclusão integral do Ensino Fundamental em Estabelecimento da Rede
Particular (1ª a 8ª séries).
Renda média familiar per capta de 0,00 até R$300,00
Renda média familiar per capta de R$300,01 até R$600,00
Renda média familiar per capta acima de R$600,01
TOTAL DE PONTOS (não rasurar)
Estou de acordo com a pontuação que obtive acima.
Assinatura do candidato:_____________________________________
Assinatura do funcionário: __________________________________________
___________________________________________________________________
( nome do estabelecimento de ensino )
Comprovante de inscrição para classificação - primeira fase 200__.
Curso: ____________________________________ Turno: ___________________
Nome do candidato: ___________________________________________________
Número da inscrição: ___________________________

Total de pontos obtidos: ________(escrever por extenso)
____________________/_________________________ de 200___
Assinatura do funcionário: _(além de assinar colocar carimbo para evitar fraudes)
1.10 MUNICÍPIO COM MATRÍCULA GEORREFERENCIADA
Nos 61 (sessenta e um) municípios onde as vagas estarão disponíveis pelo
processo de georreferenciamento, a garantia de vaga será de acordo com a área de
abrangência do Estabelecimento de Ensino.
No processo de georreferenciamento, o princípio respeitado é o de garantia
de vaga para fins de conclusão de curso.
Para o ano letivo de 2006, além do processo de georreferenciamento estar
atendendo à demanda de 5ª séries, os municípios de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e
Arapongas terão georreferenciados seus estabelecimentos estaduais de Ensino
Médio, como municípios-piloto, para fins de ajustes aos procedimentos –padrão, a
serem adotados em todos os municípios previstos para georreferenciamento em
2007.
• Caso haja necessidade de ajustes, estes serão feitos pela SEED,
conforme demanda existente;
• a vaga estará assegurada próxima à residência do aluno.
12
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1.11 MUNICÍPIO COM MATRÍCULA POR FLUXO
As formulações de opção deverão estar anexadas à relação das escolas do
Município que ofertam Ensino Médio, por turnos, para facilitar a escolha do aluno.
Nos demais municípios, onde as vagas serão disponibilizadas pelo acesso de fluxo,
os documentadores, os diretores e o SERE/NRE (comissão de fluxo) organizarão o
fluxo de matrículas seguindo os critérios abaixo:
Para os alunos de 4ª para 5ª séries:
a) priorizar a idade do aluno;
b) a proximidade da escola de origem com a de destino.
Para os alunos de 8ª série para a 1ª série do Ensino Médio e Ensino
Médio/Técnico (integrado)
a) Da competência do estabelecimento:
Nas escolas onde houver oferta de Ensino Fundamental e Ensino Médio,
o aluno que nela estiver matriculado em 2005 terá direito à 1ª opção na escola de
origem, e a escola deve considerar esta opção como confirmação de matrícula para
a 1ª série do Ensino Médio e Ensino Médio/Técnico (integrado).
b) Da competência da Comissão de Fluxo:
Após a confirmação da matrícula dos alunos em sua escola de origem
(1ª opção), deve-se observar os seguintes critérios:
- respeitar a ordem das opções feitas pelo aluno, tendo como parâmetro
o número de vagas disponíveis no estabelecimento.
- em caso de desempate, se o número de candidatos for maior que o de
vagas:

Proximidade da escola de origem com a de destino.

Idade do aluno.
A partir de 14 de outubro, a CELEPAR estará disponibilizando no Sistema ABC o
processo de FLUXO para os NRE’s. As escolas que não informaram as opções do
aluno em tempo hábil, devem encaminhar para o NRE, com urgência, o formulário
com as opções do aluno.
O prazo máximo para efetuar o FLUXO será 31 de outubro.
A partir de 1º de novembro a CELEPAR inicia o processo de emissão das Cartasmatrículas.
Alunos egressos de outras redes ou sistemas escolares
Aos alunos provenientes da rede particular ou de outros Municípios ou
Estados, a SEED disponibilizará o período de 13 a 19 de dezembro de 2005, para
efetivação de matrículas nos Estabelecimentos da Rede Estadual de Ensino.

13
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Para os alunos que desejam reiniciar seus estudos e para os demais casos
acima citados, o atendimento será realizado e terá continuidade a partir de 16 de
janeiro de 2006.
RECOMENDAÇÕES
É terminantemente vedado às escolas a omissão de vagas. Em caso de
denúncias a SEED procederá, em conjunto com os NREs, à imediata averiguação
do caso, adotando, quando necessário, as sanções previstas em lei à Direção e
Secretária Escolar responsáveis pelo processo de matrículas no estabelecimento.
Para evitar transtornos e constrangimentos, todos os Estabelecimentos de
Ensino deverão adotar e aplicar os seguintes critérios para as vagas remanescentes,
após cumprido o processo de rematrículas para 5ª série e 1ª série do Ensino Médio:
1) Não iniciar as matrículas antes do prazo oficial previsto pela SEED.
2) Não recusar aluno com carta-matrícula. Se faltar vagas em sua escola, por
erro de informação da escola ou da SEED, comunicar imediatamente ao
NRE para as providências necessárias.
O Departamento de Infra-Estrutura recomenda que a Escola, ao longo do ano
letivo, gerencie a Matrícula como um processo de rotina administrativa.
Algumas sugestões abaixo listadas poderão ser adotadas :
1) Promover uma lista de espera cadastrando, mediante formulário
próprio, nome do aluno, série pretendida, nome do responsável, endereço
e telefone para contato.
2) Divulgar um resumo da Instrução de Matrícula à equipe de professores
e funcionários da escola e aos pais de alunos , incluindo informações a
respeito da vagas e oferta de séries, turmas e turnos, reafirmando a
impossibilidade do Estado assegurar vagas por turno.
Somente os alunos-trabalhadores é que terão prioridade na oferta de
turno, conforme os seguintes critérios:
a) apresentação da Carteira de Trabalho, caso maior de 16 anos;
b) declaração ou contrato da empresa onde o mesmo é aprendiz ou
estagiário;
c) declaração de trabalho, especificando horários de entrada e saída,
confirmado em cartório caso o aluno não se encaixe nas situações a e
b.
3) Assegurar que as informações sobre o Processo de matrículas estejam
acessíveis a todos os funcionários da Secretaria e Portaria da Escola.
4) Organizar a distribuição das vagas disponíveis na escola, com
cronograma de data e horários para cada série.
14
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5) Não admitir fila. Fila é sinal de desorganização e falta de
planejamento. Não é uma boa imagem para sua escola.
6) Manter edital externo com informações a respeito da matrícula:
cronograma da SEED, número atualizado de vagas por série e turnos, e
horários de atendimento.
7) Criar um quadro-mural, na Secretaria da Escola, com alterações
atualizadas diariamente, sobre vagas disponíveis por série e turno.
8) Enviar para as famílias correspondências informando e orientando a
comunidade sobre todos os procedimentos de matrículas para 2005.
9) Manter o NRE informado sobre o desenvolvimento das matrículas.
10)Usar a imprensa local para manter a comunidade informada.
11)A partir de 19 de dezembro a SEED estará disponibilizando o serviço
de call center, sendo que o atendimento será realizado por funcionários do
Departamento de Infra-Estrutura pelo número 0800-6432006.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No ato da matrícula, o pai ou o responsável deverá tomar conhecimento dos
dispositivos regimentais do Estabelecimento de Ensino da Rede Estadual de
Educação Básica e, na aceitação dos mesmos, assumir o compromisso de cumprilos integralmente.
A Constituição Brasileira assegura ao aluno o acesso à escola pela garantia
de vaga e, aos pais, o dever de garantir uma estrutura familiar capaz de dar conta
do acesso à educação.
A contribuição social voluntária é uma forma da comunidade contribuir para
a melhoria do atendimento ao educando. De acordo com a Lei nº 7962/Pr, de
22/11/84, a contribuição social voluntária deverá ser por família, independente do
número de filhos matriculados na escola, com valor no máximo de 10( dez por cento)
do salário mínimo vigente, sendo emitido em recibo numerado em duas vias, uma
para o sócio contribuinte e outra para a tesouraria da APMF. não é obrigatório e seu
recolhimento jamais deverá ser vinculado ao ato de matrícula
15
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O Sistema de geoprocessamento e o processo de fluxo são reconhecidos
pelo Ministério Público como recursos administrativos, que permitem ao Estado
cumprir com seus deveres constitucionais.
Em casos do não comparecimento da família para efetivação da matrícula
por carta- matrícula, dentro do prazo previsto, o Diretor oficiará o Conselho Tutelar,
anexando a relação nominal dos alunos, para as devidas providências.
Caberá aos NRE e aos Estabelecimentos de Ensino orientar e cumprir as
determinações legais.
Revogam-se as disposições em contrário.
Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Secretaria de Estado
da Educação, por intermédio do seu Departamento de Infra-Estrutura.
Curitiba, 20 de Setembro de 2005.
ANA LÚCIA DE ALBUQUERQUE SCHULHAN
Chefe do Departamento de Infra Estrutura/SEED

CRONOGRAMA – MATRÍCULAS ANO LETIVO 2006
DATA

ASSUNTO

21 de outubro/2005

Chamada Escolar– por intermédio dos meios de Comunicação, a SEED
procederá à Chamada Escolar em todo o Estado para os alunos do
Sistema Educacional do Paraná.

24 de outubro a 11
de novembro/2005

Rematrícula – o pai ou o responsável pelo(s) aluno(s) que está(ão)
regularmente matriculado(s) nas séries de 5ª/8ª do Ensino Fundamental e
Ensino Médio da Rede Estadual e Educação Profissional nos cursos
subseqüentes.

24 de outubro a 04 de Rematrícula - EJA Presencial, em processo de cessação gradativa
novembro/2005
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De 07 a 11 de
novembro/2005

Início das Matrículas – Pré-escolar e 1ª série do Ciclo Básico das escolas
Municipais e as mantidas pela Rede Estadual
(respeitando-se o
cronograma dos municípios).

21 a 25 de
novembro/2005

Envio da Carta de Matrícula − a SEED enviará as cartas aos NREs e estes
enviarão às Escolas da Rede Estadual de Educação Básica.

De 28 de novembro a Prazo Final – para a entrega das cartas matrícula aos alunos.
02 de dezembro/2005
De 28 de novembro a Início da 1ª fase do processo classificador para ingresso em Cursos
05 de dezembro/2005 Técnicos - Nível médio e Formação de Docentes
De 05 a 12 de
dezembro/2005
De 06 a 16 de
Dezembro/2005
De 13 a 19 de
dezembro/2005
A partir de 16 de

Efetivação de matrícula – 5ª série do Ensino Fundamental e 1ª série do
Ensino médio, mediante apresentação da carta Matrícula
Efetivação de Matrícula – EJA Presencial, em processo de cessação
gradativa
Matrículas dos provenientes de escolas particulares;
Matrículas dos provenientes de outros Municípios ou Estado.
Período previsto para início de Transferências Escolares

dezembro/2005
20 de dezembro

1º Momento Referencial -- 2006 ( coleta de dados de Matrículas)

De 19 a 23 de
dezembro/2005

Início da 2ªfase do Processo Classificatório para ingresso nos
Cursos Técnicos em Nível Médio e Formação de Docentes
Início do atendimento 0800 6432006

A partir da reabertura Educação profissional – publicação de Edital com resultado do processo
da Secretaria da
Classificatório.
Escola
Início da terceira fase: entrevista individual
De 16 a 20 de
Matrículas para alunos que desejam reiniciar seus estudos
Janeiro/2006
;
De 23 a 27 de
janeiro/2006

As escolas efetuarão cadastro de espera para vagas escolares que estejam
disponíveis até o início do ano letivo.
Efetivação da Matrícula – 1ª série da Educação Profissional (integrada e
subseqüente)
.

2 º Semestre
Rematrícula _ EJA Presencial, em processo de cessação gradativa
De 16 a 23 de junho
Matrícula – EJA Presencial, em processo de cessação gradativa
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De 19 a 30 de Junho
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Instrução Normativa n.º 03/2005-DIE
ANEXOS

(MODELO )
CONFIRMAÇÃO DE REMATRÍCULA
ESTABELECIMENTO:
MUNICÍPIO:
ATUALIZAÇÃO DE DADOS:
NOME
(________________________________________________)
DATA
DE (____/_____/_____)
NASCIMENTO
NATURALIDADE
NOME DO PAI
NOME DA MÃE
NOME

(________________________________________________)
(________________________________________________)
(________________________________________________)
DO (________________________________________________)

RESPONSÁVEL
ENDEREÇO
19
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LOGRADOURO
COMPLEMENTO
BAIRRO
CEP
MUNICÍPIO

(________________________________________________)
(________________________________________________)
(________________________________________________)
(______________________) zona rual( )
zona urbana( )
(____________________________________________)
TELEFONE / FAX/E-MAIL
(_____) (__________________)
CÓDIGO FATURA DE (____________________)
ENERGIA ELÉTRICA
u
E
_____________________________________________________________,
responsável
pelo
aluno
___________________________________________________________ confirmo sua
matrícula para a: Série__________ Turma: ___________.
___________________,
_______,______________de 2006
_________________________________________________
Assinatura do Responsável

(MODELO)
DECLARAÇÃO DE VAGA
DATA: ____/____/_____

RESPONSÁVEL

OBS.:PRENCHER TODOS OS CAMPOS, ATUALIZANDO OS DADOS DO ALUNO.

(Cabeçalho do estabelecimento)

Sr.(a).

(nome do responsável ou do aluno)

Em resposta à consulta realizada pelo(a)
(nome do pretendente) ,
declaramos, para os devidos fins, que existe a disponibilidade de vaga na
(série, turno) no(a) (nome do estabelecimento) .
Lembramos, outrossim, que a vaga estará disponível pelo prazo de 03
(três) dias úteis, período no qual o pretendente à matrícula ou o seu responsável
deverá confirmar a matrícula, apresentando todos os documentos necessários.
Após este prazo, não mais haverá a garantia de vaga.
20
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Município , ____de_______ de 200_.

__________________________________
(assinatura
da
direção
do
estabelecimento)
carimbo da direção do estabelecimento

Documentos necessários: prioritariamente, Certidão de Nascimento e/ou RG.
Comprovante de residência – prioritariamente, a fatura de
energia elétrica.
Histórico Escolar ou Declaração da escola de origem.
Termo de Abdicação de Vaga (se for o caso).

(MODELO)
DECLARAÇÃO DE ABDICAÇÃO DE VAGA

(Cabeçalho do estabelecimento)

Eu,
(nome do responsável)
, declaro que o(a)
(nome do
pretendente da matrícula) , com matrícula (vaga) assegurada na
(série,
turno) do(a) (nome do estabelecimento) , abdico da mesma por motivo de
transferência.
Fica, a partir deste momento, a vaga disponível ao estabelecimento para
receber nova matrícula.

Município , ____ de______ de 200_.
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________________________________
(assinatura do responsável)
nome e RG do responsável

1ª via: interessado 2ª via: estabelecimento

(MODELO)

Curitiba, <<Data (2 diferentes)>>de 2005
Caros pais:
Seu(sua) filho(a) <<Nome do Aluno>>, matriculado(a) na 4ª série do Ensino
Fundamental do(a) <<Estabelecimento de Origem>>, em 2005, tem a vaga
assegurado(a) na 5ª série do Ensino Fundamental do (a) <<Estabelecimento de
Destino>> para o ano letivo 2006, caso seja aprovado(a) na série que cursa
atualmente.
Informamos que é necessária a confirmação desta vaga, de 5 a 12 de dezembro
de 2005, no estabelecimento acima indicado. A NÃO CONFIRMAÇÃO SIGNIFICARÁ A
DESISTÊNCIA DESTA VAGA E A MESMA SERÁ DISPONIBILIZADA PARA A COMUNIDADE . Será
automaticamente emitido pelo estabelecimento o TERMO DE ABDICAÇÃO DA
VAGA, ficando o documento à disposição do pai ou responsável na Secretaria
do(a) <<Estabelecimento de Destino>>.
Se for reprovado(a), seu filho ficará matriculado na mesma série.
O sistema de matrícula desenvolvido em parceria pela Secretaria de Estado
da Educação garante mais tranqüilidade, pois os pais já saberão, com
antecedência, onde os filhos poderão estudar e não precisam mais se
preocupar em fazer filas na porta das escolas para garantir uma vaga.
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Lembramos que a transferência só é possível se houver comprovação de
vaga na escola escolhida.
Em caso de dúvida, entrar em contato com o Núcleo Regional de Educação
daSEED de seu Município.

Atenciosamente,
ANA LÚCIA DE ALBUQUERQUE SCHULHAN
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA/SEED
(MODELO)

Município, <<Data (2 diferentes)>>de 2005
Caros pais:
Seu(sua) filho(a) <<Nome do Aluno>>, matriculado(a) na 8ª série do Ensino
Fundamental do(a) <<Estabelecimento de Origem>>, em 2005, tem a vaga
assegurado(a) na 1ª série do Ensino Médio do
<<Estabelecimento de
Destino>> para o ano letivo 2006, caso seja aprovado(a) na série que cursa
atualmente.
Informamos que é necessária a confirmação desta vaga de 5 a 12 de dezembro
do corrente ano, no estabelecimento acima indicado. A NÃO CONFIRMAÇÃO SIGNIFICARÁ
A DESISTÊNCIA DESTA VAGA E A MESMA SERÁ DISPONIBILIZADA PARA A COMUNIDADE. Será
automaticamente emitido pelo estabelecimento o TERMO DE ABDICAÇÃO DA
VAGA, ficando o documento à disposição do pai ou responsável na Secretaria
do(a) <<Estabelecimento de Destino>>
Se for reprovado(a), sua matrícula será feita na mesma série e na mesma
escola em que já está.
O sistema de matrícula desenvolvido garante mais tranqüilidade, pois os pais
já saberão, com antecedência, onde os filhos poderão estudar e não precisam
mais se preocupar em fazer filas na porta das escolas para garantir uma vaga.
Lembramos que a transferência só é possível se houver comprovação de
vaga na escola escolhida.
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Em caso de dúvida, entrar em contato com o Núcleo Regional de Educação da
SEED, de seu Município.
Atenciosamente,
ANA LÚCIA DE ALBUQUERQUE SCHULHAN
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA/SEED
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PARECER HOMOLOGADO (*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 7/10/2005.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica UF: DF
ASSUNTO: Orientações para a matrícula das crianças de 6 (seis) anos de idade no Ensino
Fundamental obrigatório, em atendimento à Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, que altera
os Arts. 6º, 32 e 87 da Lei nº 9.394/1996.
RELATORES: Cesar Callegari, Adeum Hilário Sauer, Arthur Fonseca Filho, Francisca
Novantino Pinto de Ângelo, Francisco Aparecido Cordão, Kuno Paulo Rhoden, Maria
Beatriz Luce e Murílio de Avellar Hingel
PROCESSO N.º: 23001.000157/2005-43
PARECER CNE/CEB Nº:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
18/2005
CEB
15/9/2005
I – RELATÓRIO
A Lei nº 11.114/2005, do dia 16 de maio de 2005, torna obrigatória a matrícula das
crianças de 6 (seis) anos de idade no Ensino Fundamental, pela alteração dos Arts. 6º, 32 e 87
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). Pela importância e
complexidade da medida, têm sido apresentadas ao Conselho Nacional de Educação diversas
e urgentes questões de ordem interpretativa e de orientação, que motivaram a Indicação
CNE/CEB nº 2/2005. Em sua maioria, tais questões, provenientes de cidadãos, dirigentes de
órgãos e instituições públicas e privadas dos sistemas de ensino, visam avaliar a incidência da
medida, em termos de tempo e abrangência, assim mesmo os direitos, as responsabilidades e
as competências implicadas.
Com efeito, a antecipação da idade de escolaridade obrigatória é medida que incide na
definição do direito à educação e do dever de educar, como reza o Título III da Lei nº
9.394/96, do qual consta o Art. 6º ora modificado. Amplia direitos do cidadão e deveres,
exigindo providências das famílias, das escolas, das mantenedoras públicas e privadas e dos
órgãos normativos e de supervisão dos sistemas de ensino.
Por este motivo, e com o fito de contribuir para o tratamento político, administrativo e
pedagógico que requer a implementação deste novo critério, a Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação, no uso de suas competências, exara as seguintes
considerações e orientações:
a) A antecipação da obrigatoriedade de matrícula e freqüência à escola a partir dos 6 (seis)
anos de idade e a ampliação da escolaridade obrigatória são antigas e importantes
reivindicações no campo das políticas públicas de educação, no sentido de democratização
do direito à educação e de capacitação dos cidadãos para o projeto de desenvolvimento
social e econômico soberano da Nação brasileira. Em alguns estados e municípios já se
experimentavam estas medidas; o Ministério da Educação junto com estados, municípios
e entidades representativas dos educadores e da sociedade vinham promovendo estudos e
1
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debates sobre a matéria; aguardava-se fossem apreciados, em breve, pelo Congresso
Nacional, os projetos de Lei que pretendiam disciplinar, em conjunto, estas medidas e as
regras básicas para sua execução. No entanto, o processo político-legislativo precipitou
uma destas medidas – apenas a da obrigatoriedade de matrícula no Ensino Fundamental
aos seis anos -, de forma incompleta, intempestiva e com redação precária.
b) A matrícula e freqüência à escola a partir dos 6 (seis) anos de idade, com a ampliação do
Ensino Fundamental obrigatório para 9 (nove) anos de duração, para todos os brasileiros, é
uma política afirmativa da eqüidade social, dos valores democráticos e republicanos. Para
que possa consubstanciar-se, atendendo também os princípios constitucionais e legais de
provimento do ensino (CF, Art. 206 e LDB, Art. 3º), em especial os incisos I, que dispõem
“a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”, é preciso que se
mobilizem, prontamente, todas as instâncias dos sistemas de ensino, para que os
educadores e as lideranças comunitárias assumam papel protagonista na elaboração de um
novo projeto político-pedagógico do Ensino Fundamental, bem como para o conseqüente
redimensionamento da Educação Infantil.
c) O projeto político-pedagógico escolar, para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, com
matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade, deve considerar com primazia as
condições sócio-culturais e educacionais das crianças da comunidade e nortear-se para a
melhoria da qualidade da formação escolar, zelando pela oferta eqüitativa de
aprendizagens e o alcance dos objetivos do Ensino Fundamental, conforme definidos em
norma nacional.
d) A organização federativa garante que cada sistema de ensino é competente e livre para
construir, com a respectiva comunidade escolar, seu plano de universalização e de
ampliação do Ensino Fundamental, com elevação do padrão de qualidade do ensino e com
matrícula e freqüência obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. Cada sistema é
também responsável por refletir e proceder a convenientes estudos, com a democratização
do debate, envolvendo todos os segmentos interessados, antes de optar pela(s) alternativa
(s) julgada(s) mais adequada(s) à sua realidade, em função dos recursos financeiros,
materiais e humanos disponíveis. O plano adotado pelo órgão executivo do sistema é
regulamentado, necessariamente, pelo respectivo órgão normativo, para o que as
Secretarias de Educação e os Conselhos de Educação precisam se articular, a fim de que
suas decisões e ações alcancem a devida validade. Já a legitimidade e a efetividade desta
política educacional vão requerer ações formativas da opinião pública e das condições
pedagógicas e administrativas; como também deve esta merecer atento acompanhamento e
avaliação, em todos os níveis.
II – VOTO DOS RELATORES
No entendimento da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação,
a antecipação da escolaridade obrigatória, com a matrícula aos 6 (seis) anos de idade no
Ensino Fundamental, implica em:
1. Garantir às crianças que ingressam aos 6 (seis) anos no Ensino Fundamental pelo menos 9
(nove) anos de estudo, nesta etapa da Educação Básica. Assim, os sistemas de ensino
devem ampliar a duração do Ensino Fundamental para 9 (nove) anos, administrando a
convivência dos planos curriculares de Ensino Fundamental de 8 (oito) anos, para as
crianças de 7 (sete) anos que ingressarem em 2006 e as turmas ingressantes nos anos
anteriores, e de 9 (nove) anos para as turmas de crianças de 6 anos de idade que ingressam
a partir do ano letivo de 2006.
2
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2. Considerar a organização federativa e o regime de colaboração na regulamentação, pelos
sistemas de ensino estaduais e municipais, do Ensino Fundamental de nove anos,
assumindo-o como direito público subjetivo e, portanto, objeto de recenseamento e
chamada escolar pública (LDB, Art. 5º); adotando a nova nomenclatura com respectivas
faixas etárias, conforme estabelece a Resolução CNE/CEB nº 3/2005: Ensino
Fundamental, com pelo menos 9 (nove) anos de duração e até 14 (quatorze) anos de idade,
sendo os Anos Iniciais, com 5 (cinco) anos de duração, para crianças de 6 (seis) a 10 (dez)
anos de idade, e os Anos Finais, com duração de 4 (quatro) anos, para os (pré)adolescentes
de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos de idade; e fixando as condições para a matrícula de
crianças de 6 (seis) anos nas redes públicas: que tenham 6 (seis) anos completos ou que
venham a completar seis anos no início do ano letivo.
3. No ano letivo de 2006, considerado como período de transição, os sistemas de ensino
poderão adaptar os critérios usuais de matrícula, relativos à idade cronológica de admissão
no Ensino Fundamental, considerando as faixas etárias adotadas na Educação Infantil até
2005.
4. Assegurar a oferta e a qualidade da Educação Infantil, em instituições públicas - federais,
estaduais e municipais -, preservando-se sua identidade pedagógica e observando a nova
nomenclatura com respectivas faixas etárias, conforme estabelece a Resolução CNE/CEB
nº 3/2005: Educação Infantil - até 5 (cinco) anos de idade, sendo Creche até 3 (três) anos
de idade e Pré-escola para 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade.
5. Promover, de forma criteriosa, com base em estudos, debates e entendimentos, no âmbito
de cada sistema de ensino, a adequação do projeto pedagógico escolar de modo a permitir
a matrícula das crianças de 6 (seis) anos de idade na instituição e o seu desenvolvimento
para alcançar os objetivos do Ensino Fundamental, em 9 (nove) anos; inclusive definindo
se o primeiro ano ou os primeiros anos de estudo/série se destina(m) ou não à
alfabetização dos alunos e estabelecendo a nova organização dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, nos termos das possibilidades dos Art. 23 e 24 da LDB.
6. Providenciar o atendimento das necessidades de recursos humanos (docentes e de apoio),
em termos de capacitação e atualização, disponibilidade e organização do tempo,
classificação e/ou promoção na carreira; bem como as de espaço, materiais didáticos,
mobiliário e equipamentos - todos estes elementos contabilizados como despesas com
manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental.
7. Estas orientações aplicam-se às escolas criadas e mantidas pela iniciativa privada, que são
livres para organizar o Ensino Fundamental, sempre com obediência às normas fixadas
pelo sistema de ensino a que pertencem.
Brasília(DF),15 de setembro de 2005.
Conselheiro Cesar Callegari
Conselheiro Adeum Hilário Sauer
Conselheiro Arthur Fonseca Filho
Conselheira Francisca Novantino Pinto de Ângelo
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão
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Conselheiro Kuno Paulo Rhoden
Conselheira Maria Beatriz Luce
Conselheiro Murílio de Avellar Hingel
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto dos Relatores.
Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2005
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro– Vice-Presidente
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Parecer Homologado (*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 06/05/2005.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Conselho Regional dos Técnicos de Segurança do Trabalho no UF: SP
Estado de São Paulo
ASSUNTO: Proposta de matriz curricular para os cursos de Técnico de Segurança do
Trabalho
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão
PROCESSO N.º: 23001.000206/2002-03
PARECER CNE/CEB N.º:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
CEB
16/3/2005
4/2005
I – RELATÓRIO
O Conselho Regional dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo
– CORETESP/SP, em novembro de 2002, protocolou neste colegiado uma proposta de matriz
curricular para os cursos de formação de Técnicos de Segurança do Trabalho, argumentando
“tratar-se de atividades que envolvem a preservação da vida, integridade física e mental nos
locais de trabalho” e que é necessário preservar a qualidade técnica dos cursos oferecidos.
De acordo com o referido Conselho, após a edição da Resolução CNE/CEB nº 4/99,
que enquadrou os cursos de Técnico de Segurança do Trabalho na área da Saúde, verificou-se
“um aumento de mais de 1.000% do número de estabelecimentos de ensino, credenciados
pelas Secretarias Estaduais de Educação (e pelos Conselhos Estaduais de Educação) para
ministrar este curso” e que esses órgãos regionais de ensino precisam ser melhor orientados
quanto aos “critérios mínimos necessários para uma boa formação adequada desse
profissional”.
O Conselho Regional dos Técnicos de Segurança do Trabalho informa, ainda, que essa
profissão é regulamentada pela Lei Federal nº 7.410/85 e pelo Decreto Federal nº 92.530/86 e
que “o credenciamento e registro profissional dos Técnicos de Segurança do Trabalho é feito
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com critérios nacionais”.
A matriz curricular proposta pelo referido Conselho considerou a legislação referente
ao exercício profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Brasil e, também, a
legislação educacional sobre a matéria. A matriz proposta segue as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional de nível Técnico estabelecidas por este Conselho pelo
Parecer CNE/CEB nº 16/99 e pela Resolução nº CNE/CEB 4/99, bem como os referenciais
curriculares nacionais divulgados pelo MEC para a área da Saúde.
A referida proposta foi bastante discutida ao longo destes dois últimos anos, tanto na
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação quanto na Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica do MEC, e pode servir de importante subsídio aos
órgãos gestores e supervisores dos sistemas estaduais de ensino – razão primeira deste
parecer.
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O perfil profissional de conclusão do curso foi traçado a partir da descrição do Técnico
na CBO – Classificação Brasileira de Ocupações, considerando-se, também, as atribuições do
Técnico de Segurança do Trabalho definidas pela Portaria nº 3.275/89, de 21/9/89, do
Ministério do Trabalho e Emprego.
II – VOTO DO RELATOR
Nos termos deste Parecer, toma-se conhecimento da proposta de matriz curricular para
os cursos de Técnico de Segurança do Trabalho, apresentada pelo Conselho Regional dos
Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo.
Informe-se ao interessado que é competência do respectivo sistema de ensino aprovar
planos de curso e autorizar o seu funcionamento nos termos do Parecer CNE/CEB nº 16/99 e
Resolução CNE/CEB nº 4/99.
Informe-se, ainda, que os novos planos de curso técnico de nível médio devem ser
adequados, também, ao que determina o Parecer CNE/CEB nº 39/2004 e Resolução
CNE/CEB nº 1/2005, em atenção ao Decreto Federal nº 5.154/2004, bem como, em relação ao
estágio profissional supervisionado, devem seguir as orientações do Parecer CNE/CEB nº
35/2003 e Resolução CNE/CEB nº 1/2004.

Curitiba (PR), 16 de março de 2005.

Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 16 de março de 2005

Conselheiro Cesar Callegari – Presidente

Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro– Vice-Presidente
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO Nº 04/2005 - SEED/SUED

A Superintendente da Educação, no uso de suas atribuições e considerando:
-

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96;

-

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, instituídas
pela Resolução CEB n.º 02/ 1998 da Câmara da Educação Básica;

-

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, instituídas pela
Resolução CEB n.º 15/98;

-

o Parecer n.º 1000 de 07/11/03 do Conselho Estadual de Educação, referente
a Consulta sobre a Deliberação CEE nº 14/99- Base Nacional Comum e Parte
Diversificada;

-

o processo de elaboração das Orientações/ Diretrizes Curriculares da
Educação da Rede Pública Estadual de Educação Básica do Estado do
Paraná;

-

a necessidade imediata de readequação das Matrizes Curriculares, com
vistas à implantação das novas Orientações/Diretrizes Curriculares da Rede
Pública Estadual de Educação Básica do Estado do Paraná, a partir de 2006;

-

a consulta realizada pela SEED junto aos estabelecimentos de ensino da
Rede Pública Estadual, no que se refere à organização da Matriz Curricular, e

-

a implementação dos novos Projetos Político-Pedagógicos, a partir de 2006,
nos estabelecimentos da Rede Pública Estadual de Educação Básica do
Paraná, expede a seguinte
INSTRUÇÃO

1. Os estabelecimentos da Rede Pública Estadual deverão elaborar nova Matriz
Curricular para o Ensino Fundamental e Ensino Médio (regular), com implantação
a partir do ano letivo de 2006, de forma simultânea.
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2. No Ensino Fundamental
2.1.

No primeiro segmento deverá ser mantida a forma de organização de ensino

por ciclo, respeitando as normas já estabelecidas.
2.2.

No segundo segmento, as Matrizes Curriculares deverão contemplar na Base

Nacional Comum os seguintes componentes: Ciências,

Educação Artística,

Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Portuguesa e
Matemática.
2.3.

As disciplinas da Base Nacional Comum terão carga horária mínima de

02(duas) horas-aula e máxima de 04 horas-aula semanais, com exceção do
Ensino Religioso.
2.4.

As disciplinas da Base Nacional Comum (Ciências, Educação Artística,

Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática) são de
oferta obrigatória em todas as séries;
2.5.

O Ensino Religioso será ofertado obrigatoriamente pelo estabelecimento, com

freqüência facultativa para os alunos, com a carga horária de 1 (uma) aula
semanal na 5ª série e 1 (uma) aula semanal na 6ª série, em todos os turnos, não
sendo computada na carga horária de 800 horas anuais;
2.6.

As Matrizes Curriculares contarão com 25 (vinte e cinco) horas-aula semanais,

em todos os turnos de atuação, com exceção da 5ª e 6ª séries;
2.7.

Na Parte Diversificada da Matriz Curricular deverá

constar apenas uma

Língua Estrangeira, como componente curricular obrigatório, identificando-se o
idioma definido pelo estabelecimento de ensino, observando-se a disponibilidade
de professor habilitado e as características da comunidade atendida.
2.8.

A Parte Diversificada não será tratada na forma de disciplina curricular,

exceto a Lingua Estrangeira.
2.9.

A Parte Diversificada constará na proposta curricular do estabelecimento e

não na Matriz Curricular, sendo expressa nos processos de ensino das disciplinas
da Base Nacional Comum e Lingua Estrangeira e na articulação com os temas
sociais contemporâneos e consonantes com os interesses da comunidade
atendida pelo estabelecimento.
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3. Ensino Médio
3.1. As Matrizes Curriculares do Ensino Médio deverão contemplar "ao menos" 75%
(setenta e cinco por cento) da carga horária, na Base Nacional Comum, e “até”
25% (vinte e cinco por cento) da carga horária na Parte Diversificada.
3.2. A Matriz Curricular deverá contar com 25 (vinte e cinco) horas-aula semanais,
em todos os turnos de atuação.
3.3. A distribuição do número de aulas para cada disciplina na Matriz Curricular
deverá obedecer o princípio da eqüidade, uma vez que não há fundamento legal
ou científico que sustente o privilégio de uma disciplina sobre a outra, o que se
depreende da leitura das Orientações Curriculares.
3.4. As especificidades sociais, culturais, econômicas no âmbito regional e no
âmbito local, deverão ser observados no interior de todas as disciplinas da
Matriz Curricular, da Base Nacional Comum e da Parte Diversificada.
3.5. As especificidades sociais regionais, segundo as Orientações Curriculares do
Ensino Médio, são conteúdos curriculares – não disciplinas.
3.6. A divisão da Matriz Curricular em Base Nacional Comum e Parte Diversificada,
atende a uma exigência legal e não exime nenhuma das disciplinas da Matriz de
contemplar os conteúdos referentes ao Artigo 26 da Lei nº 9394/96.
3.7. A Base Nacional Comum deverá ser composta pelos seguintes componentes
curriculares: Química, Física, Biologia, Arte,

Educação Física, Geografia,

História, Língua Portuguesa e Matemática;
3.8. As disciplinas da Base Nacional Comum definidas para cada série terão carga
horária mínima de 02(duas) horas-aula e máxima de 04 horas-aula semanais.
3.9. As disciplinas da Base Nacional Comum terão carga horária mínima de
04(quatro) horas-aula, na somatória de aulas dos três anos do Ensino Médio;
3.10. A Parte Diversificada da Matriz Curricular poderá ser composta pelas
disciplinas de Filosofia, Sociologia e Língua Estrangeira Moderna, constantes
no anexo desta Instrução;
3.11.

A Língua Estrangeira Moderna permanecerá como componente curricular

obrigatório na Parte Diversificada.
3.12.

As disciplinas da Parte Diversificada definidas para cada série terão carga

horária mínima de 02(duas) horas-aula e máxima de 04 horas-aula semanais.
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4.

Caberá à Equipe de Ensino do Núcleo Regional de Educação

4.1. Orientar os estabelecimentos de ensino da Rede Pública Estadual na
organização das Matrizes Curriculares, tendo como referência o

Projeto Político

Pedagógico e a legislação vigente.
4.2. Analisar a Matriz Curricular e digitar no SAE, até 15 de dezembro de 2005.
4.3. Acompanhar a implementação das novas Matrizes Curriculares.
5.

Os casos omissos serão resolvidos pela SUED.
Curitiba, 08 de novembro de 2005.

Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde
Superintendente da Educação
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ANEXO

Disciplinas da Parte Diversificada para o Ensino Médio
O Departamento de Ensino Médio instrui a oferta das disciplinas de Filosofia,
Sociologia e LEM na Parte Diversificada da Matriz Curricular, tendo como base a
legislação vigente e o documento das Orientações Curriculares para o Ensino Médio,
construído

coletivamente pelos professores da Rede Estadual de Ensino, sob

coordenação da SEED. Durante este processo, desenvolvido desde 2003, todas as
ações buscaram dar voz ao professor, valorizar sua prática e seus saberes.
O texto das Orientações Curriculares de cada disciplina do Ensino Médio
indica os fundamentos Teórico-metodológicos e os conteúdos estruturantes das
mesmas e cabe ao Projeto Político Pedagógico e ao planejamento anual, construídos
pelos professores nas escolas, explicitarem os conteúdos a serem ministrados,
contextualizando-os a partir da realidade da escola. Nessa perspectiva, não é
necessário, portanto, criar novas disciplinas para atender às especificidades
regionais (vide 3.4 a 3.6).
As Orientações Curriculares para as disciplinas de Filosofia, Sociologia e
Língua Estrangeira Moderna explicitam, em seus documentos específicos, a
historicidade, a especificidade, enfim, a identidade e relevância destas disciplinas na
matriz curricular do Ensino Médio, e devem ser lidas e compreendidas na íntegra, por
todos os professores. Estas disciplinas, por comporem a Parte Diversificada do
currículo e caracterizarem uma nova prática requerem as justificativas e ementas
abaixo, que têm sua gênese no texto das Orientações Curriculares do Ensino Médio.
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Filosofia
Justificativa

No cenário, mundial e brasileiro, onde se questionam os sentidos dos valores
éticos, políticos, estéticos e epistemológicos, a Filosofia tem um espaço a ocupar e
uma contribuição relevante: enquanto investigação de problemas que têm
recorrência histórica e criação de conceitos que são ressignificados também
historicamente, gera discussões promissoras e criativas que podem desencadear
ações transformadoras, individuais e coletivas, nos sujeitos do fazer filosófico.
Considerando que um dos sentidos do Ensino Médio é a formação
pluridimensional e democrática, capaz de oferecer aos estudantes a possibilidade de
compreensão das complexidades do mundo contemporâneo, que se manifesta
quase sempre de forma fragmentada com suas múltiplas particularidades e
especializações,

não

se

pode

prescindir

de

um

saber

que

opera

por

questionamentos, conceitos e categorias de pensamento que buscam articular a
totalidade espaço-temporal e sócio-histórica em que se dá o pensamento e a
experiência humana. Neste sentido a disciplina de Filosofia é importante para a
constituição da identidade do Ensino Médio enquanto etapa educacional.
A disciplina de Filosofia é um espaço para o exercício do pensamento
filosófico. Os passos para a experiência filosófica são a

sensibilização, a

problematização, o diálogo investigativo e interlocução com o texto filosófico, no
sentido de compreender seu conteúdo e seu significado para o nosso tempo, e
finalmente a conceituação e sua ressignificação.
Considera-se que a filosofia, como disciplina na matriz curricular do Ensino
Médio, pode viabilizar interfaces com as outras disciplinas para a compreensão da
linguagem, da literatura, da história, das ciências e da arte, apresentado-se tanto
como conteúdo filosófico, quanto como ferramenta que possibilita ao estudante o
desenvolvimento de um estilo próprio de pensamento.
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Ementa
As Orientações Curriculares de Filosofia organizam seu ensino a partir de seis
conteúdos estruturantes, conhecimentos de maior amplitude e relevância que,
desmembrados em um plano de Ensino de Filosofia, deverão garantir conteúdos
relevantes e significativos ao estudante do Ensino Médio. Estes conteúdos
estruturantes são: Do Pensamento Mítico ao Pensamento Racional; Teoria do
Conhecimento; Ética; Filosofia Política; Estética; Filosofia da Ciência.
Os conteúdos estruturantes devem ser organizados, no planejamento escolar,
de modo que o conteúdo estruturante Do Pensamento Mítico ao Pensamento
Racional seja sempre o conteúdo de introdução à Filosofia, seguido pela Teoria do
Conhecimento; Ética; Filosofia Política; Estética; e Filosofia da Ciência. O
desmembramento deles num plano de ensino, é o ponto de partida para que a
atividade filosófica realize

interfaces com outros conteúdos da filosofia, como a

Lógica e a Ontologia que são elementos que perpassam todos os conteúdos
estruturantes.
O

ensino de filosofia deve procurar avaliar a capacidade do estudante do

Ensino Médio em criar conceitos ressignificando-os; observar qual o discurso que se
tinha antes e qual o discurso se tem após o estudo, na aula de filosofia. Neste
sentido a avaliação de filosofia começa no início do trabalho com o conteúdo
estruturante, coletando o que o estudante pensa antes (preconceitos) e o que pensa
após o processo de criação dos conceitos. Neste sentido, é possível entender a
avaliação como um processo que se dá no interior da própria aula de filosofia e não
um momento em separado destinado a avaliar.
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Sociologia
Justificativa
A Sociologia nos oferece elementos para nos voltarmos, o tempo todo, para os
problemas que o homem enfrenta no seu dia-a-dia em sociedade. Todos possuímos
conhecimentos práticos de como agir, como participar de instituições, de grupos, etc.
Esse conhecimento é parte de um certo senso comum acerca da sociedade. Assim
sendo, a Sociologia está próxima de nossos problemas diários, mas não se limita a
repetir o que já se sabe, ou seja, os ensinamentos do senso comum.
O objeto de estudo da Sociologia, então, constitui-se historicamente como o
conjunto de relacionamentos que os homens estabelecem entre si na vida em
sociedade. Interessa, para a Sociologia, portanto, não o indivíduo isolado, mas interrelacionado com os diferentes grupos sociais dos quais faz parte, como a escola, a
família, os grupos de amigos, de trabalho, as classes sociais, dentre outros. Não é o
homem enquanto ser isolado da história que interessa ao estudo da sociedade, mas
os homens enquanto seres que vivem e fazem a história.
Tudo isso nos coloca algumas questões centrais: Como os homens agem em
sociedade? Como as ações de diferentes indivíduos se influenciam reciprocamente?
Como as pessoas obedecem às regras definidas pela sociedade? Como as práticas
sociais acabam definindo individualidades e, ao mesmo tempo, grupos homogêneos?
É nessa perspectiva que a Sociologia vem ao encontro à identidade de um
Ensino Médio que se quer capaz de instrumentalizar o aluno para prosseguir seus
estudos e/ou participar ativamente do mundo do trabalho.
As políticas públicas implantadas como o concurso para licenciados em
Ciências Sociais, as Diretrizes Curriculares de Sociologia, a construção do Livro
Didático Público de Sociologia, a formação continuada, a Biblioteca do professor,
vêm reforçar a importância dada ao conhecimento sociológico para a efetivação da
qualidade da educação pública do Estado do Paraná.
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Ementa
A Sociologia no Ensino Médio se pautará em explicar como ações individuais
podem ser pensadas no seu relacionamento com outras ações como, por exemplo,
as eleições, ou como os indivíduos incorporam as regras determinadas pela
sociedade, seja através da escola, das igrejas, ou de outros grupos dos quais faz
parte, ou ainda como práticas coletivas acabam definindo diferentes grupos sociais,
como as associações de bairros, os sindicatos ou os diferentes movimentos sociais.
Em todas essas situações citadas, estará em jogo o relacionamento entre
indivíduo e sociedade. Por isso, a Sociologia não deverá tratar o indivíduo como um
dado da natureza, isto é, como um ser autônomo, livre e absoluto desde o
nascimento, mas, também, como um produto social, em alguma medida. É
necessário mostrar que a idéia de individualidade é historicamente constituída, ou
seja, em cada sociedade, em certo momento histórico, há uma visão específica a
respeito do problema da individualidade.
A Sociologia possui um campo teórico capaz de orientar o estudo da cultura,
dos processos de socialização – informal e formal –, as relações entre política, poder
e ideologia, os movimentos sociais, a indústria cultural, os processos de trabalho e
produção num mundo globalizado, a violência – institucionalizada ou não –, as
desigualdades sociais e, assim, ajudar os alunos a confrontar com a realidade de seu
Bairro, Cidade, Município, Estado, País e Mundo.
Independente, entretanto, do caminho a ser feito, se pela teoria, pelos
conceitos ou por temas, deve-se partir sempre da prática social dos alunos, o que
permitirá a tomada de consciência sobre essa mesma prática. A prática aqui
pensada não é apenas o que pensam ou sentem os alunos, mas é, também, uma
expressão social do grupo do qual ele faz parte.
Teorizar sobre essa prática permitirá que se busque um suporte teórico capaz
de desvelar, explicitar e explicar essa realidade. Este é o caminho pelo qual nossos
alunos poderão passar do conhecimento empírico para o teórico ou, dito de outra
forma, passar do senso comum para conceitos científicos. Passando pela teorização
da prática social, o aluno pode se posicionar de maneira diferente em relação à sua
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prática, pois pode entendê-la. Seu pensar e agir passam a ser em direção da
transformação da realidade.
Língua Estrangeira Moderna
Justificativa
O aprendizado de uma língua estrangeira propicia a interação

com a

realidade histórica que nos rodeia de forma mais ampla, assegura acesso a novas
culturas, possibilita maior conhecimento sobre o mundo e amplia a capacidade de
estabelecer relações de forma crítica.
As línguas estrangeiras ofertadas nas instituições da rede estadual deverão
ser definidas pela comunidade escolar – de acordo com o disposto no artigo 36,
inciso III da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
No Paraná, onde existe uma grande diversidade cultural, decorrente da
imigração de diversas etnias, é fundamental que a comunidade escolar defina a
língua estrangeira moderna a ser ofertada, seja ela inglês, francês, Italiano, alemão,
espanhol, polonês, ucraniano ou japonês, de acordo com as características da região
e os interesses da comunidade.
No caso da Língua Estrangeira Moderna – Espanhol, em 5 de agosto de 2005
foi aprovada a Lei 11.161, pelo Governo Federal, de acordo com qual os
estabelecimentos Ensino Médio das redes estaduais deverão criar mecanismos para,
em 5 anos, implementar a oferta de língua espanhola em seus currículos. Destacase:
“Art. 1º O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela

escola e de

matrícula facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos
plenos do ensino médio.”
“Art. 2º A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser feita
na horário regular de aula dos alunos.”
Ressalta-se, portanto, que cabe a cada estabelecimento de Ensino Médio, dentro
da sua realidade, encontrar a melhor forma para implementar o que determina a
Legislação vigente. (LDB art. 26 § 5º)
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EMENTA
A interação social será o objetivo do ensino/aprendizagem de Língua Estrangeira
Moderna no Ensino Médio. Para se atingir esse objetivo é necessário apresentar
ao aluno uma variedade de textos escritos, orais, visuais, ou seja, o discurso,
entendido como prática social, nos seus infinitos gêneros, pois isso garantirá a
sua interação na língua que está estudando. Será através das quatro práticas
fundamentais da língua – falar, ler, escrever e compreender auditivamente – que
o professor estimulará o aluno a interagir na língua estrangeira. É importante que
os alunos sejam subsidiados com conhecimentos discursivos, sociolinguísticos,
gramaticais e estratégicos para que tenham condições de compreender e se
expressar na língua estrangeira.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
INSTRUÇÃO CONJUNTA N.º 01/2005 – SUED/DIE

A Superintendente da Educação e a Chefe do Departamento de Infra- Estrutura, da
Secretaria de Estado da Educação, considerando a Resolução Secretarial n.º 3794/04, que
estabeleceu a nota 6,0 (seis vírgula zero), para aprovação dos alunos da Rede Pública de
Educação Básica, em suas diversas modalidades, a partir de 2005, expedem a seguinte

INSTRUÇÃO

1. Cabe aos Núcleos Regionais de Educação:
•

•

orientar os Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública Estadual de Educação Básica sob
sua jurisdição, quanto aos procedimentos para alteração dos seus Regimentos Escolares,
referente à média de aprovação dos alunos. Em anexo modelo de “alteração do regimento
escolar”;
emitir o respectivo Parecer de Aprovação e Ato Administrativo, com data retroativa a
01/02/05.

2. Cabe aos estabelecimentos de ensino encaminhar ao NRE, até dia 04 de março de 2005, a
alteração em seu Regimento Escolar.
3. As alterações no Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE) e no Sistema de
Acompanhamento de Banco de Itens (SABI) estão sendo providenciadas pela SEED.

Curitiba, 04 de fevereiro de 2005.

Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde
Superintendente de Educação

Ana Lúcia de Albuquerque Schulhan
Chefe do DIE
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 10.097, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.

Mensagem de veto

Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1o Os arts. 402, 403, 428, 429, 430, 431, 432 e 433 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 402. Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador
de quatorze até dezoito anos." (NR)
"..........................................................................................."
"Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade,
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos." (NR)
"Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e
social e em horários e locais que não permitam a freqüência à escola." (NR)
"a) revogada;"
"b) revogada."
"Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado
por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a
assegurar ao maior de quatorze e menor de dezoito anos, inscrito em programa de
aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu
desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo e
diligência, as tarefas necessárias a essa formação." (NR) (Vide art. 18 da Lei nº
11.180, de 2005)
"§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de
Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz à escola, caso
não haja concluído o ensino fundamental, e inscrição em programa de
aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em formação
técnico-profissional metódica." (AC)*
"§ 2o Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário
mínimo hora." (AC)
"§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de dois
anos." (AC)
"§ 4o A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo
caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em
tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho."
(AC)
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"Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e
matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de
aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções
demandem formação profissional." (NR)
"a) revogada;"
"b) revogada."
"§ 1o-A. O limite fixado neste artigo não se aplica quando o empregador for
entidade sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a educação profissional." (AC)
"§ 1o As frações de unidade, no cálculo da percentagem de que trata o caput,
darão lugar à admissão de um aprendiz." (NR)
"Art. 430. Na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem
cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta
poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnicoprofissional metódica, a saber:" (NR)
"I – Escolas Técnicas de Educação;" (AC)
"II – entidades sem fins lucrativos, que tenham por objetivo a assistência ao
adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente." (AC)
"§ 1o As entidades mencionadas neste artigo deverão contar com estrutura
adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a
manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar e avaliar os
resultados." (AC)
"§ 2o Aos aprendizes que concluírem os cursos de aprendizagem, com
aproveitamento, será concedido certificado de qualificação profissional." (AC)
"§ 3o O Ministério do Trabalho e Emprego fixará normas para avaliação da
competência das entidades mencionadas no inciso II deste artigo." (AC)
"Art. 431. A contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa onde se
realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas no inciso II do art. 430,
caso em que não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora dos
serviços." (NR)
"a) revogada;"
"b) revogada;"
"c) revogada."
"Parágrafo único." (VETADO)
"Art. 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias,
sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada." (NR)
"§ 1o O limite previsto neste artigo poderá ser de até oito horas diárias para os
aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem
computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica." (NR)
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"§ 2o Revogado."
"Art. 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o
aprendiz completar dezoito anos, ou ainda antecipadamente nas seguintes
hipóteses:" (NR)
"a) revogada;"
"b) revogada."
"I – desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz;" (AC)
"II – falta disciplinar grave;" (AC)
"III – ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo; ou" (AC)
"IV – a pedido do aprendiz." (AC)
"Parágrafo único. Revogado."
"§ 2o Não se aplica o disposto nos arts. 479 e 480 desta Consolidação às
hipóteses de extinção do contrato mencionadas neste artigo." (AC)
Art. 2o O art. 15 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7 o:
"§ 7o Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste
artigo reduzida para dois por cento." (AC)
Art. 3o São revogados o art. 80, o § 1o do art. 405, os arts. 436 e 437 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 2000; 179o da Independência e 112o da República.
FERNANDO
Francisco Dornelles

HENRIQUE

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.12.2000
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CARDOSO

PARECER HOMOLOGADO(*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 16/12/2005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: MEC/Gabinete do Ministro
UF: DF
ASSUNTO: Apreciação de minutas-padrão de Acordo de Cooperação Técnica a ser
celebrado entre o Ministério da Educação e as entidades do chamado “Sistema S” para a
oferta de Programas do PROEJA, objeto do Decreto nº 5.478/2005
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão
PROCESSOS Nºs: 23123.001341/2005-24 e 23123.001342/2005-79
PARECER CNE/CEB Nº
COLEGIADO:
APROVADO EM:
29/2005
24/11/2005
CEB
I – RELATÓRIO
O Senhor Ministro de Estado da Educação, em 25/10/2005, encaminhou ao Senhor
Presidente do Conselho Nacional de Educação, oficio nos seguintes termos:
Com fundamento nas alíneas“e” e “g” do §1o do artigo 9o da Lei no 4.024, de 20 de
dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei no 9.131, de 24 de novembro de
1995, submetemos à apreciação do Conselho Nacional de Educação as anexas
minutas-padrão de Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre o
Ministério da Educação e as entidades do chamado “Sistema S”, para fins de
ampliar a oferta de vagas gratuitas em cursos de formação inicial e continuada de
trabalhadores ou de educação profissional técnica de nível médio integradas ao
ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos, tendo em vista o
Decreto no 5.478, de 24 de junho de 2005, bem como o Parecer no 20 da Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, aprovado em 15 de setembro
de 2005, homologado pelo Ministro de Estado da Educação em 5 de outubro de 2005
e publicado no Diário Oficial da União de 7 de outubro de 2005.

O Oficio do Senhor Ministro da Educação à Presidência do Conselho Nacional de
Educação veio acompanhado de uma série de minutas-pradrão referentes a possíveis acordos
de cooperação técnica a serem celebrados entre o MEC e as seguintes Instituições do chamado
“Sistema S”:
SENAI – (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e SESI (Serviço Social da
Indústria);
SENAC – (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e SESC (Serviço Social do
Comércio);
SENAT – (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e SEST (Serviço Social
do Transporte);
SENAR – (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural);
SESCOOP – (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo); e
SEBRAE – (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).
1
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Todas as minutas-padrão encaminhadas têm em comum os seguintes “considerandos”:
...a necessidade premente de elevar a escolaridade e oferecer alternativas gratuitas
de qualificação social e profissional por meio do ensino técnico, da educação
profissional e da formação inicial e continuada de trabalhadores, de forma
integrada ao ensino médio;
a edição do Decreto no 5.478, de 24 de junho de 2005, que instituiu o Programa de
Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação
de Jovens e Adultos – PROEJA, no âmbito dos Centros Federais de Educação
Tecnológica, das Escolas Técnicas Federais, das Escolas Agrotécnicas Federais e
das Escolas Técnicas e Agrícolas Vinculadas às Universidades Federais;
a longa experiência e a alta reputação que tanto o SENAI quanto o SESI (tanto o
SENAC quanto o SESC, tanto o SENAT quanto o SEST, o SEBRAE, o SENAR e o
SESCOOP) adquiriram no oferecimento de cursos de formação profissional (SIC) ao
longo de sua existência;
o Parecer no 20, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação, aprovado em 15 de setembro de 2005, homologado pelo Ministro de
Estado da Educação em 05 de outubro de 2005 e publicado no Diário Oficial da
União de 07 de outubro de 2005, seção 1, p. 22;
a especificidade institucional do SENAI e do SESI (do SENAC e do SESC, do
SENAT e do SEST, do SEBRAE, do SENAR e do SESCOOP) no oferecimento de
formação profissional, por se tratarem de entidades reguladas por legislação federal
e pertencentes ao sistema de seguridade social, organizadas a partir de estrutura
sindical confederativa nacional, conforme o artigo 533 e seguintes da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943, pertencentes ao chamado “Sistema S”, não se enquadrando, destarte, no
inciso III do artigo 17 da Lei n o 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
finalmente, tanto a iniciativa de inclusão social representada pelo PROEJA no
âmbito da rede pública federal de educação profissional, quanto o interesse
demonstrado pelo SENAI e pelo SESI (pelo SENAC e pelo SESC, pelo SENAT e
pelo SEST, pelo SEBRAE, pelo SENAR e pelo SESCOOP) em ampliar sua atuação
na formação profissional integrada ao ensino médio na modalidade de educação de
jovens e adultos.

Os entendimentos que estão sendo conduzidos pelo MEC com as entidades do
chamado “Sistema S” objetivam conduzi-las à celebração de acordos de cooperação técnica
para a implantação do PROEJA, em conformidade, no que couber, com a Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993, e legislação correlata, nos termos das cláusulas e condições seguintes:
Constitui objeto deste Instrumento a conjugação de esforços entre os Partícipes para
a ampliação da oferta de vagas gratuitas, em estabelecimentos do SENAI e do SESI
(do SENAC e do SESC, do SENAT e do SEST, do SEBRAE, do SENAR e do
SESCOOP) em cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores ou de
educação profissional técnica de nível médio integradas ao ensino médio na
modalidade de educação de jovens e adultos, com vistas à elevação da qualificação
social e profissional dos trabalhadores e à promoção da inclusão social pela
educação e pelo trabalho.

Para viabilizar a execução do objeto, os Partícipes assumem os seguintes
compromissos:
“2.1 À UNIÃO
A) PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO:
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I. colaborar com o oferecimento dos cursos pelo SENAI e pelo SESI (SENAC e SESC,
SENAT e SEST, SEBRAE, SENAR e SESCOOP);
II. encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, quando for o caso, os planos e
projetos políticos-pedagógicos dos cursos a serem oferecidos pelo SENAI e pelo SESI
(SENAC e SESC, SENAT e SEST, SEBRAE, SENAR e SESCOOP) com base no presente
Instrumento;
III. acompanhar e avaliar os resultados alcançados pelo presente Instrumento; e
IV. divulgar os resultados obtidos a partir do presente Instrumento;
B) PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO:
I. contribuir para o desenvolvimento e implementação de metodologias de elevação
da escolaridade integrada à qualificação social e profissional;
II. contribuir para a integração, no currículo dos cursos, do trabalho como princípio
educativo;
III.contribuir para a adequação da metodologia de arcos ocupacionais, contribuindo
também para a elaboração do material didático específico da qualificação social e
profissional; e
IV. contribuir para a articulação das ações resultantes do presente Instrumento com
as políticas públicas de trabalho, emprego, renda e economia solidária.
C) PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À
FOME:
I. contribuir para a articulação das ações resultantes do presente Instrumento com
as políticas públicas de ...
2.2 AO SENAI E SESI (SENAC E SESC, SENAT E SEST, SEBRAE, SENAR E
SESCOOP):
I. oferecer, por suas instituições, cursos gratuitos de formação inicial e continuada
trabalhadores
e de educação profissional técnica de nível médio, integrados ao ensino
de
médio na modalidade de educação de jovens e adultos;
II. certificar a conclusão dos cursos oferecidos nos termos deste Instrumento;
III.encaminhar ao Ministério da Educação os planos e projetos político-pedagógicos
dos cursos a serem oferecidos; e
IV. sistematizar as experiências e os resultados obtidos a partir do presente
Instrumento.
DA EXECUÇÃO:
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A execução do objeto do presente Instrumento será levada a efeito a partir da
elaboração de plano e cronograma de implementação para o oferecimento de cursos de
formação inicial e continuada de trabalhadores e de educação profissional técnica de nível
médio integrada ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos.
A execução contará com acompanhamento e avaliação constantes por parte dos
Partícipes.
2.3- Eventuais ajustes específicos e complementares para assegurar a execução do
objeto deste Instrumento poderão ser celebrados entre os Partícipes, em conformidade com a
legislação aplicável.
DOS RESULTADOS:
Os resultados da conjugação de esforços que constitui o objeto deste Instrumento
poderão ser utilizados por qualquer dos Partícipes, comum e indistintamente, desde que
realçada a cooperação intersetorial subjacente.
DOS RECURSOS FINANCEIROS:
2.4 O presente Instrumento não envolve qualquer transferência de recursos
financeiros entre os Partícipes.
2.5 Todas as despesas necessárias à consecução do objeto deste Acordo de
Cooperação Técnica serão assumidas individualmente por cada um dos Partícipes, dentro
dos limites de suas atribuições e competências, não havendo exigências financeiras
recíprocas de qualquer espécie entre os Partícipes.
2.6 Qualquer transferência de recursos entre os Partícipes deverá ser formalizada em
instrumento jurídico próprio, legalmente hábil para tanto.
DA VIGÊNCIA:
O presente Acordo de Cooperação Técnica entra em vigor a partir da data de sua
assinatura, com vigência por período indeterminado.
DOS ADITAMENTOS:
Os Partícipes, de comum acordo e por comunicação escrita formal, poderão aditar o
presente Acordo de Cooperação Técnica sempre que necessário.
DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO:
O presente Acordo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado por iniciativa de
qualquer dos Partícipes, ou rescindido por descumprimento de qualquer de suas cláusulas,
mediante comunicação escrita e formal, com antecedência mínima de trinta dias,
justificadamente.
DO FORO:
As eventuais questões oriundas do presente Instrumento serão dirimidas no foro da
Circunscrição Judiciária de Brasília, Distrito Federal.
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DA PUBLICAÇÃO:
O presente Instrumento será publicado, em extrato, no Diário Oficial da União, às
expensas do Ministério da Educação, de conformidade com o parágrafo único do artigo 61
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
E, por estarem os Partícipes justos e acordados em suas intenções, firmam entre si o presente
Acordo de Cooperação Técnica, em cinco vias de igual forma e teor, na presença das
testemunhas abaixo identificadas.
Para subsidiar o Parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação em relação às referidas minutas-padrão de acordo de cooperação técnica a ser
celebrado entre o Ministério da Educação e as Entidades do chamado ”Sistema S”, para fins
de ampliar a oferta de vagas gratuitas em cursos de formação inicial e continuada de
trabalhadores ou de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, integradas ao Ensino
Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos”, o MEC encaminhou a Nota
Técnica MEC/GM nº 001/2005 sobre o Programa de Integração da Educação Profissional
ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA no âmbito do
“Sistema S”, em termos de “competência para certificação” pelo “Sistema Federal de
Ensino”, com base na Constituição Federal, artigos 211 e 240, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, artigo 62, e na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
artigos 10, inciso II, 16 e 17.
A Nota Técnica nº 001/2005 em seus 13 itens, considerando “a conveniência de
promover a articulação entre o PROEJA e o “Sistema S” de maneira uniforme e formalmente
centralizada, de modo que, conforme a conveniência para o Ministério da Educação, tanto o
processo seletivo para admissão nos cursos de formação profissional quanto a certificação
final possam ser eventualmente integrados em exames de âmbito nacional, conclui que “a
Constituição Federal não incluiu as entidades do “Sistema S” nos sistemas de ensino, federal
ou estadual, inserindo-as no sistema sindical nacional, donde, portanto, a competência do
sistema federal de ensino para a certificação do ensino médio na modalidade de EJA
oferecido pelo PROEJA no âmbito do “Sistema S” – em função da presença da União, pelo
Ministério da Educação; e não obstante a certificação da formação profissional pelas
próprias entidades do chamado “Sistema S”.
Análise de mérito
Sobre a matéria, o último parágrafo do Relatório do Parecer CNE/CEB nº 20/2005, de
15/9/2005, homologado pelo Senhor Ministro da Educação em 5/10/2005, na análise de
mérito, enfatiza que, conforme já foi orientado pelo Parecer CNE/CEB nº 39/2004, de
8/12/2004, homologado pelo Senhor Ministro da Educação em 7/1/2005, “os correspondentes
planos de curso em questão devem ser previamente aprovados pelo órgão próprio do
respectivo sistema de ensino”. Esta é a regra geral definida pela Lei nº 9.394/1996, a atual
LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
O Parecer CNE/CEB nº 20/2005, ainda ressalta que:
Nada impede, entretanto, que projetos específicos do Ministério da Educação, que
objetivem ampliar o alcance do PROEJA para além do âmbito das Instituições
Federais de Educação Profissional e Tecnológica, ampliando, em conseqüência, os
propósitos do Decreto nº 5.478/2005, sejam apreciados por esta Câmara de
Educação Básica nos termos do artigo 81 da LDB, à semelhança do ocorrido com o
Parecer CNE/CEB nº 2/2005, relativo ao PROJOVEM – Programa Nacional de
Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária. À semelhança do
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PROJOVEM, o MEC poderá submeter à apreciação do Conselho Nacional de
Educação propostas de oferta da Educação Profissional, realizadas de forma
integrada ou articulada com o ensino fundamental ou com o ensino médio, mediante
convênios de intercomplementaridade, na modalidade Educação de Jovens e Adultos
– EJA de Ensino Fundamental ou EJA de Ensino Médio, nos termos do artigo 81 da
LDB, tanto em parceria com Instituições Nacionais de Educação Profissional ou de
Educação de Jovens e Adultos, quanto com Instituições Educacionais Estaduais ou
Municipais, estreitando, assim, o regime de colaboração entre os vários sistemas de
ensino, previstos no artigo 8º da LDB e no artigo 211 da Constituição Federal.

O Parecer CNE/CEB nº 2/2005, trazido à colação pelo Parecer CNE/CEB nº 20/2005,
teve o seguinte voto dos relatores:
O ProJovem – Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e
Ação Comunitária, apresentado pela Secretaria-Geral da Presidência da República
e objeto da Medida Provisória nº 238/2005, tem plenas condições de ser aprovado
como programa experimental, nos termos do Artigo 81 da LDB, executável em
regime de colaboração, pelas Secretarias Municipais de Educação, a quem caberá
providenciar a certificação dos seus alunos, através de seus estabelecimentos de
ensino, em estreita articulação com os Conselhos Municipais ou Estaduais de
Educação, ou do Distrito Federal, conforme for o caso, nos termos do artigo 208 da
Constituição Federal e dos artigos 8º e 9º da LDB – Lei nº 9.394/96.

Tanto o Parecer CNE/CEB nº 2/2005 quanto o Parecer CNE/CEB nº 20/2005 fazem
referência ao artigo 81 da LDB, o qual define que é permitida a organização de cursos ou
instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas as disposições desta Lei.
A Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação tem utilizado como
base legal para sua decisão em relação a esses projetos inovadores do Governo Federal, que
contam com participação direta do MEC, de apreciá-los nos termos do artigo 81 da LDB,
bem como do preceito constitucional do artigo 211, associado ao artigo 8º e seus parágrafos
da atual LDB.
Embora o PROEJA, na forma como foi instituído pelo Decreto nº 5.478/2005, tenha
ficado adstrito ao âmbito do sistema federal de ensino, de sua rede de instituições de
Educação Profissional e Tecnológica, ele pode, perfeitamente, reger-se pelos dispositivos do
Decreto nº 5.154/2004, de 23/7/2004 e das correspondentes normas da Resolução CNE/CEB
nº 1/2005, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 39/2004, que atualizaram o conjunto das
Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação.
O Parecer CNE/CEB nº 20/2005 é enfático quanto à legalidade, oportunidade e
relevância dessa ampliação do “alcance do PROEJA para além do âmbito das Instituições
Federais de Educação Profissional e Tecnológica, ampliando, em conseqüência, os
propósitos do Decreto nº 5.478/2005”.
Resolvida essa questão quanto ao âmbito da abrangência do Decreto nº 5.478/2005, a
questão aventada pela Nota Técnica MEC/GM quanto à “competência para a certificação”
poderá ser respondida nos mesmos termos dos votos dos relatores do Parecer CNE/CEB nº
2/2005, homologado pelo Senhor Ministro da Educação em 2/5/2005, no sentido de que “a
certificação de seus alunos” caberá aos respectivos “estabelecimentos de ensino” responsáveis
pela execução dos cursos em questão.
A Nota Técnica emitida pelo Gabinete do Senhor Ministro da Educação assevera que
não há, contudo, e a despeito da ausência de expressa menção impositiva por parte do
Decreto no 5.478/05, qualquer impedimento legal para a extensão do PROEJA ao “Sistema
S”. Recomendável, contudo, sua formalização jurídica perante o Ministério da Educação.
A “formalização jurídica perante o Ministério da Educação”, a juízo deste relator,
implica o seguinte:
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a) ajuste conclusivo entre o MEC e os dirigentes maiores das entidades do chamado
“Sistema S” quanto aos termos finais das anexas “minutas-padrão de acordo de
cooperação técnica” a ser celebrado;
b) entre o MEC e as entidades do chamado “Sistema S” quanto aos programas a
serem desenvolvidos em regime de cooperação, uma vez que, à semelhança do
que já ocorreu com o PROJOVEM, objeto do Parecer CNE/CEB nº 2/2005,
incumbe ao MEC assumir a responsabilidade pela proposta dos cursos a serem
desenvolvidos em caráter experimental, nos termos do artigo 81 da LDB, bem
como compete às respectivas instituições de ensino a oferta dos correspondentes
cursos, nas diversas Unidades da Federação, bem como a emissão dos certificados
e diplomas aos seus alunos, para fins de validade nacional;
c) assinatura dos referidos Acordos de Cooperação Técnica entre o MEC e as
Entidades do chamado “Sistema S” para a execução de cursos no âmbito do
PROEJA, conforme disposto no Decreto nº 5.478/2005, com a abrangência
caracterizada pelo Parecer CNE/CEB nº 20/2005.
Essa mesma cooperação técnica proposta pelo MEC com as entidades do chamado
“Sistema S” poderá ser desenvolvida, também, com outras instituições educacionais Estaduais
ou municipais, de forma a estreitar ainda mais, de acordo com o Parecer CNE/CEB nº
20/2005, o regime de colaboração entre os vários Sistemas de Ensino, conforme preceituam os
artigos 208 e 211 da Constituição Federal e os artigos 8º e 9º da Lei nº 9.394/1996.
A qualidade de projeto experimental, nos termos do artigo 81 da LDB, a ser
operacionalizado por entidades convenentes com o MEC, mediante “acordo de cooperação
técnica” devidamente formalizado pelas partes é o que justifica a sua autorização pelo
Conselho Nacional de Educação, no exercício de suas funções de Conselho Federal de
Educação, isto é, de Conselho de Educação do Sistema de Ensino da União. Trata-se de um
projeto do Sistema de Ensino da União, isto é, do Ministério da Educação, a ser desenvolvido
em caráter experimental, nos termos do artigo 81 da LDB, em regime de cooperação técnica
com entidades do chamado “Sistema S” ou outras instituições de ensino conveniadas.
Sem essa abrangência nacional, de um projeto desenvolvido no âmbito do MEC, em
regime de cooperação técnica, embora executados por estabelecimentos de ensino situados nas
várias Unidades da Federação, os quais responderão, técnica e administrativamente, pelos
referidos cursos e pela correspondente expedição dos respectivos certificados e diplomas aos
seus alunos, tal autorização de funcionamento por parte do Conselho Nacional de Educação
refugiria das atribuições legais e regulamentares deste Colegiado. Essas são atribuições
específicas dos sistemas de ensino aos quais estiverem vinculados os respectivos
estabelecimentos de ensino.
A tese defendida pela referida nota técnica de que “as entidades do Sistema S” não
integram quaisquer dos sistemas de ensino previstos na legislação educacional, uma vez que
esse sistema “foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 no âmbito do sistema
sindical” deve merecer um debate à parte em outra oportunidade, do ponto de vista jurídico e
educacional, de forma mais aprofundada, com efetiva participação de todos os envolvidos.
A linha de argumentação aqui desenvolvida, firmada em bases constitucionais e legais,
objetiva comprovar que a não submissão do “PROEJA no âmbito do Sistema S” aos
respectivos sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal, como propõe a Nota Técnica
MEC/GM nº 001/2005, só é possível na qualidade de programa experimental coordenado pelo
MEC, em regime de cooperação técnica com as instituições de ensino do chamado “Sistema
S”, cujos Acordos de Cooperação Técnica, devidamente formalizados, legitimam a
participação dessas entidades em um programa nacional, implantado como experimental, nos
termos do artigo 81 da LDB, como programa do governo.
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Embora as instituições do chamado “Sistema S” tenham sido criadas como entidades
nacionais “de serviço social e de formação profissional”, a ação dos Departamentos Regionais
dessas entidades em cada Unidade da Federação é exercida, nos termos dos respectivos
regimentos legalmente aprovados, de forma autônoma, ainda que de forma articulada, em
termos de sistema nacional. Não obstante sejam entidades organizadas e administradas por
“confederações sindicais, isto é, organizações sindicais de grau superior e de alcance nacional,
conforme artigo 533 e seguintes da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943”, a ação dessas entidades, no âmbito de cada Departamento Regional, é mantida nas
correspondentes instituições de Educação Profissional ou de Educação de Jovens e Adultos. A
oferta dos programas educativos se dá em cada Unidade da Federação, em instituições
educacionais autorizadas a funcionar e supervisionadas no âmbito dos respectivos sistemas de
ensino. É essa autorização de funcionamento que justifica a emissão dos correspondentes
certificados e diplomas aos alunos concluintes dos cursos.
O interesse do Ministério da Educação no sentido de promoção da articulação entre o
PROEJA e o “Sistema S” de “maneira uniforme e formalmente centralizada” pode ser
atendido por meio da efetivação de acordos de cooperação técnica entre o Ministério da
Educação e cada uma das entidades do chamado “Sistema S”. Esse acordo firmado entre as
partes é que ensejará a operacionalização de um projeto experimental, nos termos do artigo 81
da LDB, proposto e assumido como tal pelo MEC e operado pelas instituições de ensino
vinculadas a cada uma dessas entidades em cada Unidade da Federação.
Considerando a oportunidade e a excelência do projeto em questão, sou de parecer que
a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação aprove a proposta do MEC
de implantação do PROEJA, objeto do Decreto nº 5.478/2005 e do Parecer CNE/CEB nº
20/2005, em regime de colaboração e cooperação técnica com entidades do chamado “Sistema
S”, tanto quanto com outras instituições educacionais estaduais ou municipais que aceitem
participar dessa parceria, para a realização de cursos de formação inicial e continuada de
trabalhadores ou de Educação Profissional Técnica de nível médio, de forma integrada ou
articulada com o Ensino Fundamental ou com o Ensino Médio, na modalidade de Educação
de Jovens e Adultos, com vistas à elevação da qualificação social e profissional dos
trabalhadores e à promoção da inclusão social pela educação e pelo trabalho.
II – VOTO DO RELATOR
Nos termos deste Parecer, aprova-se, em caráter experimental, nos termos do artigo 81
da LDB, a proposta apresentada pelo MEC para firmar Acordos de Cooperação Técnica com
entidades do chamado “Sistema S”, para o fim específico de expandir o âmbito de ação do
PROEJA, objeto do Decreto nº 5.478/2005, do Parecer CNE/CEB nº 20/2005 e da Resolução
CNE/CEB nº 4/2005.
Para a implementação da proposta ministerial será necessário que o MEC firme os
referidos Acordos de Cooperação Técnica com cada uma das entidades em referência e que os
respectivos sistemas de ensino sejam notificados dessa decisão relativa aos acordos de
cooperação técnica firmados com cada uma das entidades parceiras para a realização de cursos
de formação inicial e continuada de trabalhadores ou de Educação Profissional Técnica de
nível médio, de forma integrada ou articulada com o Ensino Fundamental ou com o Ensino
Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, com vistas à elevação da
qualificação social e profissional dos trabalhadores e à promoção da inclusão social pela
educação e pelo trabalho.
Responda-se ao Senhor Ministro da Educação nos termos deste Parecer,
encaminhando-se cópias do mesmo para o CONSED - Conselho Nacional de Secretários
Estaduais de Educação, o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, a UNDIME União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a UNCME - União Nacional do
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Conselhos Municipais de Educação, o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial, o SESI - Serviço Social da Indústria, o SENAC – Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial, o SESC - Serviço Social do Comércio, o SENAT – Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SEST - Serviço Social do Transporte, o
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SENAR – Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural e o SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo.
Brasília (DF), 24 de novembro de 2005.
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2005.
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 5.478, DE 24 DE JUNHO DE 2005.

Institui, no âmbito das instituições federais de
educação tecnológica, o Programa de Integração da
Educação Profissional ao Ensino Médio na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos PROEJA.

Revogado pelo Decreto nº 5.840 de 2006

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 35, 37 e 39 da Lei n o 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1o Fica instituído, no âmbito dos Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas
Federais, Escolas Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, o
Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens
e Adultos - PROEJA, conforme as diretrizes estabelecidas neste Decreto.
Parágrafo único. O PROEJA abrangerá os seguintes cursos e programas:
I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e
II - educação profissional técnica de nível médio.
Art. 2o Os cursos de educação profissional integrada ao ensino médio, no âmbito do PROEJA, serão
ofertados obedecendo ao mínimo inicial de dez por cento do total das vagas de ingresso, tendo como
referência o quantitativo de vagas do ano anterior.
Parágrafo único. O Ministério da Educação estabelecerá o percentual de vagas a ser aplicado
anualmente.
Art. 3o Os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, no âmbito do PROEJA, deverão
contar com carga horária máxima de mil e seiscentas horas, assegurando-se cumulativamente:
I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para formação geral; e
II - a destinação de, no mínimo, duzentas horas para a formação profissional.
Art. 4o Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, no âmbito do PROEJA, deverão
contar com carga horária máxima de duas mil e quatrocentas horas, assegurando-se cumulativamente:
I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para a formação geral;
II - a carga horária mínima estabelecida para a respectiva habilitação profissional técnica; e
III - a observância às diretrizes curriculares nacionais e demais atos normativos emanados do
Conselho Nacional de Educação para a educação profissional técnica de nível médio e para a educação de
jovens e adultos.
Art. 5o As instituições referidas no art. 1o serão responsáveis pela estruturação dos cursos oferecidos.
Parágrafo único. As áreas profissionais escolhidas para a estruturação dos cursos serão,
preferencialmente, as que maior sintonia guardarem com as demandas de nível local e regional,
contribuindo para o fortalecimento das estratégias de desenvolvimento sócio-econômico.
Art. 6o O aluno que concluir com aproveitamento curso de educação profissional técnica de nível
médio no âmbito do PROEJA fará jus à obtenção de diploma com validade nacional, tanto para fins de
habilitação na respectiva área, quanto para certificação de conclusão do ensino médio, possibilitando o
prosseguimento de estudos em nível superior.
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Parágrafo único. O curso de que trata o caput, quando estruturado e organizado em etapas com
terminalidade, deverá prever saídas intermediárias, possibilitando ao aluno a obtenção de certificados de
conclusão do ensino médio com qualificação para o trabalho, referentes aos módulos cursados, desde que
tenha concluído com aproveitamento a parte relativa à formação geral.
Art. 7o As instituições referidas no art. 1 o poderão aferir e reconhecer, mediante avaliação individual,
conhecimentos e habilidades obtidos em processos formativos extra-escolares.
Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 2005; 184o da Independência e 117o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 27.6.2005
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PROCESSO N° 1084/05
DELIBERAÇÃO N.º 05/05

APROVADA EM 09/11/05

CÂMARA DE PLANEJAMENTO
INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO
ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: Programa Anual de Trabalho do Conselho Estadual de Educação para o ano de
2006.
RELATOR: ARNALDO VICENTE

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO do Estado do Paraná
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista o que consta da
Indicação n.º 01/05 da Câmara de Planejamento e ouvida a Câmara de Legislação e Normas.
DELIBERA:
Art. 1.º Fica aprovado o Programa Anual de Trabalho do Conselho
Estadual de Educação do Paraná, para o ano de 2006, na forma do Anexo que a esta se
incorpora.
Art. 2.º Fica atribuído à Secretaria Geral o controle e distribuição dos
processos protocolados neste Conselho com a finalidade de estabelecer a fiel observância dos
prazos fixados neste Programa.
Art. 3.º Qualquer alteração do Programa Anual de Trabalho, dependerá
de decisão do Conselho Pleno.
Art. 4.º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do CEE,
“ad referendum” do Conselho Pleno.
Art. 5.º Esta Deliberação entrará em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Sala Pe. José de Anchieta, em 09 de novembro de 2005.
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PROCESSO N.º 1084/05
Anexo da Deliberação n.º 05/05-CEE
Calendário de Reuniões Ordinárias com Sessões Plenárias
do Conselho Estadual de Educação do Paraná
2006
D
01
08
15
22
29

S
02
09
16
23
30

D

S

Janeiro
T Q Q
03 04 05
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
Abril
T Q Q

02
09
16
23
30

03
10
17
24

04
11
18
25

D

S

Julho
T Q Q S

02
09
16
23
30

03
10
17
24
31

D
01
08
15
22
29

S
02
09
16
23
30

04
11
18
25

05
12
19
26

05
12
19
26

06
13
20
27

06
13
20
27

Outubro
T Q Q
03 04 05
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

S
06
13
20
27

S
07
14
21
28

S

S
01
08
15
22
29

07
14
21
28

07
14
21
28

S
06
13
20
27

S
01
08
15
22
29

S
07
14
21
28

D
05
12
19
26
D
07
14
21
28

Fevereiro
S T Q Q S
01 02 03
06 07 08 09 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28
Maio
S T Q Q S
01 02 03 04 05
08 09 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

D

S

06
13
20
27

07
14
21
28

D
05
12
19
26

Agosto
T Q Q
01 02 03
08 09 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

S
04
11
18
25

Novembro
S T Q Q S
01 02 03
06 07 08 09 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30

S
04
11
18
25

S
06
13
20
27

S
05
12
19
26

S
04
11
18
25

D

S

05
12
19
26

06
13
20
27

D

S

04
11
18
25

05
12
19
26

D
03
10
17
24

D
03
10
17
24
31

Março
T Q Q
01 02
07 08 09
14 15 16
21 22 23
28 29 30
Junho
T Q Q
01
06 07 08
13 14 15
20 21 22
27 28 29

S
03
10
17
24
31

S
04
11
18
25

S
02
09
16
23
30

S
03
10
17
24

Setembro
S T Q Q S
01
04 05 06 07 08
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

S
02
09
16
23
30

Dezembro
S T Q Q S
01
04 05 06 07 08
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

S
02
09
16
23
30

Reuniões Ordinárias com Sessões Plenárias
01/01
28/02
14/04
16/04
21/04
01/05

–
–
–
–
–
–

Confraternização Universal
Carnaval
Paixão de Cristo
Páscoa
Tiradentes
Dia do Trabalho

15/06
07/09
12/10
02/11
15/11
25/12
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–
–
–
–
–
–

Corpus Christi
Independência do Brasil
Nossa Senhora Aparecida
Finados
Proclamação da República
Natal
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PROCESSO N.º 1084/05
Anexo da Deliberação n.º 05/05-CEE
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO CONSELHO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ
Cronograma de Atividade do CEE – Ano 2006
Mês

Dia

Janeiro
03
Fevereiro
06
10
03
Março

06
10
31

Abril
Maio

03
07
05
08
12
02

Junho
05
09

Julho

Atividades
• Recesso do Conselho Pleno
• Data final de entrada de:
• Relatório de Execução dos Exames Supletivos do Ensino
Fundamental e Médio, do ano de 2005.
(Vide Observações)
• Início da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Término da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Data final de entrada de: Relatório Anual de Atividades da
SEED, incluindo cópia das atividades relativas ao ano 2005.
(Vide observações)
• Início da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Término da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Data final de entrada de:
(Vide Observações)
• Início da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Término da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Data final de entrada de processos. (Vide observações)
• Início da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Término da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Data final de entrada de:
• Relatório de Execução dos Exames Supletivos do Ensino
Fundamental e Médio, da 1.ª etapa do ano de 2006.
(Vide observações)
• Início da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Término da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Recesso do Conselho Pleno.

28

• Data final de entrada de processos. (Vide observações)

31

• Início da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária
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PROCESSO N° 1084/05
Anexo da Deliberação n.º 05/05-CEE
Mês

Dia
04

Agosto

Setembro
Outubro
Novembro

25
28
01
29
02
06
03
06
10
01

Dezembro
04
08

Atividades
• Término da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Data final de entrada de:
• Relatório de Execução dos Exames Supletivos do Ensino
Fundamental e Médio da 2.ª etapa do ano de 2006.
(Vide observações)
• Início da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Término da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Data final de entrada de processos. (Vide observações)
• Início de Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Término da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Data final da entrada de processos. (Vide observações).
• Início da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Término da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Data final de entrada de:
• Relatório de Execução dos Exames Supletivos do Ensino
Fundamental e Médio da 3.ª etapa do ano de 2006.
(Vide observações)
• Início da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
• Término da Reunião Ordinária, com Sessão Plenária.
OBSERVAÇÕES:
Poderão ser protocolados até o último dia útil, anterior ao início de cada
Reunião Ordinária com Sessão Plenária, conforme Programa Anual de
Trabalho deste Conselho, os processos solicitando pareceres sobre:
a) credenciamento e recredenciamento de instituição educacional;
b) autorização e renovação de autorização de funcionamento de cursos
nas modalidades presencial e a distância;
c) reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos;
d) regularização de vida escolar;
e) aplicabilidade de disposições legais de ensino;
f) reconsiderações de Pareceres deste CEE;
g) recursos.
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PROCESSO N.º 1084/05
Indicação n.º 01/05

APROVADA EM 09/11/05

CÂMARA DE PLANEJAMENTO
INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO
ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: Programa Anual de Trabalho do Conselho Estadual de Educação para o ano
de 2006.
RELATOR: ARNALDO VICENTE
I – RELATÓRIO
Pelo disposto na alínea f, inciso I, Art. 17, do Decreto n.º 2.817/80, cabe
a este Conselho deliberar sobre matéria de caráter administrativo.
O Programa Anual de Trabalho do Conselho Estadual de Educação do
Paraná, um dos instrumentos de gerenciamento deste órgão, foi elaborado visando os
objetivos seguintes:
a) oportunizar uma visão global dos trabalhos desenvolvidos pelo CEEPR;
b) instituir em cronograma básico distribuindo harmoniosamente as
atividades previstas;
c) racionalizar a aplicação de recursos técnicos e administrativos;
d) estabelecer prazos-limite para disciplinar a entrada de processos de
natureza específica.
II – VOTO DO RELATOR
Considerando os objetivos propostos e tendo em vista a necessidade de
se racionalizar os trabalhos do Conselho, submetemos à apreciação do Conselho Pleno, a
minuta de Deliberação, em anexo.
É a Indicação.
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Lei 14823 - 23 de Agosto de 2005
Publicado no Diário Oficial nº. 7047 de 24 de Agosto de 2005
Súmula: Cria o Programa de Água da Chuva, conforme especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica criado o Programa de Água da Chuva, nos termos desta lei, objetivando a
captação, armazenamento e utilização das águas pluviais pelas edificações públicas do
Estado do Paraná.
Art. 2º. ...Vetado...
I - ...Vetado...
II - ...Vetado...
III - ...Vetado...
§ 1º. Cada edificação conterá uma caixa de água destinada unicamente ao armazenamento
de água pluvial.
§ 2º. A água coletada será utilizada em atividades que dispensem o uso de água tratada.
Art. 3º. As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.
Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 23 de agosto de 2005.

Roberto Requião
Governador do Estado
Luiz Dernizo Caron
Secretário de Estado de Obras Públicas
Caíto Quintana
Chefe da Casa Civil
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DECRETO Nº 5679 - 16/11/2005
Publicado no Diário Oficial Nº 7102 de 16/11/2005

.
Súmula: Instituído no âmbito do Território Paranaense o Programa de
Formação da Cidadania Plena...
.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ EM EXERCÍCIO, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento no art. 24, inciso IX, da Constituição
Federal e arts. 13, inciso IX e 87, incisos V e VI, da Constituição Estadual,
e
considerando a importância de se proporcionar o acesso à conscientização
de todos os que freqüentam as Instituições Públicas Estaduais de Ensino
que ofertam o Ensino Fundamental, Médio e a Educação Superior, no que
diz respeito ao pleno exercício da sua cidadania;
considerando que esta transformação refletirá imediatamente na melhoria
da qualidade de vida destes estudantes;
considerando que a informação segura e correta dos direitos e garantias
individuais, aliados ao fortalecimento da auto-estima deste estudantes,
será fundamental na sensibilização quanto à Prevenção do uso indevido de
drogas lícitas e ilícitas, bem como de outras abordagens preventivas em
questões de saúde pública,
considerando a necessidade de adequação terminologica, conforme
disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB n° 9394/96),

DECRETA:

Art. 1°. Fica instituído no âmbito do Território Paranaense, em todas as
Instituições Públicas Estaduais de Ensino que ofertam o Ensino
Fundamental, Médio e a Educação Superior, o PROGRAMA DE FORMAÇÃO
DA CIDADANIA PLENA.
Art. 2°. Fica estabelecido que será incluído nas disciplinas afins, o tema
específico que aborde, informe e esclareça Cidadania, Qualidade de Vida
com enfoque na prevenção ao uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, em
todas as Instituições Públicas Estaduais de Ensino que ofertam o Ensino
Fundamental, Médio e a Educação Superior.
Art. 3°. Compete à Secretaria de Estado da Educação definir, através de
Resolução do seu Titular, quais as disciplinas já existentes e incluir em seu
conteúdo programático o referido tema.
Art. 4°. Compete à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, em consonância com as Universidades e Faculdades Estaduais,
definirem através de seus Conselhos competentes, em quais disciplinas
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dos cursos que possuem, poderá ser inserido o tema, objeto deste
Decreto.
Art. 5°. A Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da
Justiça e da Cidadania darão todo o suporte técnico necessário à
implantação deste Programa.
Art. 6°. Fica determinado que em todos os cursos de capacitação que
forem destinados aos Profissionais de Educação das Escolas, Universidades
e Faculdades Estaduais, seja abordado com profundidade o tema deste
Programa.
Art. 7°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogados o Decreto n° 4.588, de 5 de abril de 2005 e demais disposições
em contrário.
Curitiba, em 16 de novembro de 2005, 184º da Independência e 117º da
República.

ORLANDO PESSUTI,
Governador do Estado em exercício
MAURICIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA,
Secretário de Estado da Educação
ALDAIR TARCISIO RIZZI,
Secretário de Estado da Ciência,Tecnologia e Ensino Superior
ALDO JOSÉ PARZIANELLO,
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania
CLAUDIO MURILO XAVIER,
Secretário de Estado da Saúde
CAÍTO QUINTANA,
Chefe da Casa Civil
..
.

--------Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.

© 2008 - Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
Palácio das Araucárias - Rua Jaci Loureiro de Campos, s/n - 80.530-140 - Centro Cívico Curitiba - Paraná
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Lei 14938 - 14 de Dezembro de 2005
Publicado no Diário Oficial nº. 7123 de 15 de Dezembro de 2005
Súmula: Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa SOS – Racismo no Paraná,
conforme especifica e adota outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a criar o Programa SOS – Racismo no Paraná,
no âmbito do Estado do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania.
Art. 2º. Considera-se racismo para efeitos desta lei, toda a doutrina, ato ou ação
fundamentada na superioridade de determinado grupo ou classe sobre outra, aplicada a
pessoa humana, em razão de sua origem, raça, cor da pele, língua, religião, sexo, idade,
deficiência física ou qualquer outra distinção que ofenda aos Direitos Humanos e de forma
especial aos preceitos contidos no Título III, da Constituição da República Federativa do
Brasil, constituindo ainda, dentre outras, discriminação:
I – impedir ou dificultar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo,
edifício, concessionária de serviço público ou repartição da administração direta, indireta,
autárquica ou fundacional do Estado do Paraná;
II – negar ou dificultar emprego fundamentado em discriminação;
III – recusar ou impedir o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer
estabelecimento comercial;
IV – negar-se a servir ou atender ou negar-se a ser servido ou atendido em estabelecimento
comercial, bem como negar-se a receber cliente em razão de discriminação;
V – impedir o acesso ou circulação às entradas sociais, sejam públicas, privadas ou
residenciais, bem como a elevadores ou escadas tidas como privativas, com o cunho de
discriminação;
VI – impedir o acesso ou o uso de transportes públicos de qualquer natureza;
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VII – utilizar-se de meios de comunicação para praticar, induzir ou incitar o preconceito
em razão de discriminação.
Art. 3º. O Programa SOS – Racismo no Paraná, através da Secretaria de Estado da Justiça e
da Cidadania, terá como objetivos:
I – combater o racismo e toda e qualquer forma de discriminação e violência no Paraná;
II – desenvolver ações no sentido de conscientizar a população de todas as etnias de seus
direitos de cidadão;
III – contribuir para o avanço da legislação anti-discriminatória no Paraná e no Brasil;
IV – denunciar a violência e a discriminação que sofrerem quaisquer das etnias no Brasil;
V – elaborar materiais didáticos com objetivo de distribuição nas escolas públicas e
privadas, para o combate a todo e qualquer tipo de discriminação;
VI – estabelecer convênios ou parcerias com Universidades Públicas, Estaduais e Federais,
bem como também com Instituições de ensino particulares, a fim da consecução dos
objetivos do Programa;
VII – estabelecer convênios ou parcerias com o Conselho Estadual de Psicologia, Ordem
dos Advogados, seccional do Paraná e Secretarias de Estado e demais conselhos afins, para
a consecução dos objetivos do Programa;
VIII – manter estreito relacionamento com o Ministério Público Estadual e Federal, a fim
de que sejam encaminhadas todas as discriminações constatadas para que aquela instituição
promova a responsabilização dos envolvidos;
IX – estabelecer convênios ou parcerias com outras instituições e programas congêneres.
Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei.
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 14 de dezembro de 2005.

Roberto Requião
Governador do Estado
Aldo José Parzianello
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania
Caíto Quintana
Chefe da Casa Civil
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 11.129, DE 30 DE JUNHO DE 2005.

Mensagem de veto
Conversão da MPv nº 238, de 2005

Institui o Programa Nacional de Inclusão de
Jovens – ProJovem; cria o Conselho Nacional da
Juventude – CNJ e a Secretaria Nacional de
o
Juventude; altera as Leis n s 10.683, de 28 de
maio de 2003, e 10.429, de 24 de abril de 2002;
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
o

Art. 1 Fica instituído, no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Programa
Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem, programa emergencial e experimental, destinado a
executar ações integradas que propiciem aos jovens brasileiros, na forma de curso previsto no art.
o
81 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, elevação do grau de escolaridade visando a
conclusão do ensino fundamental, qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva
cidadã e o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de solidariedade, exercício da
cidadania e intervenção na realidade local. (Revogado pela Medida Provisória nº 411, de 2007).
(Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
o
§ 1 O ProJovem terá validade pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo ser avaliado ao término
o
do 2 (segundo) ano, com o objetivo de assegurar a qualidade do Programa. (Revogado pela
Medida Provisória nº 411, de 2007). (Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
o
o
§ 2 O Programa poderá ser prorrogado pelo prazo previsto no § 1 deste artigo, de acordo
com as disponibilidades orçamentárias e financeiras da União. (Revogado pela Medida Provisória
nº 411, de 2007). (Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
o
§ 3 A certificação da formação dos alunos, no âmbito do ProJovem, obedecerá à legislação
educacional em vigor. (Revogado pela Medida Provisória nº 411, de 2007). (Revogado pela Lei nº
11.692, de 2008)
o
§ 4 As organizações juvenis participarão do desenvolvimento das ações comunitárias
referidas no caput deste artigo, conforme disposto em Ato do Poder Executivo. (Revogado pela
Medida Provisória nº 411, de 2007). (Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
o
Art. 2 O ProJovem destina-se a jovens com idade entre 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro)
anos que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:(Revogado pela Medida Provisória
nº 411, de 2007). (Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
I - tenham concluído a 4ª (quarta) série e não tenham concluído a 8ª (oitava) série do ensino
fundamental; (Revogado pela Medida Provisória nº 411, de 2007). (Revogado pela Lei nº 11.692,
de 2008)
II - não tenham vínculo empregatício. (Revogado pela Medida Provisória nº 411, de 2007).
(Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
o
§ 1 Quando o número de inscrições superar o de vagas oferecidas pelo programa, será
realizado sorteio público para preenchê-las, com ampla divulgação do resultado. (Revogado pela
Medida Provisória nº 411, de 2007). (Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
o
§ 2 Fica assegurada ao jovem portador de deficiência a participação no ProJovem e o
atendimento de sua necessidade especial, desde que atendidas as condições previstas neste
artigo. (Revogado pela Medida Provisória nº 411, de 2007). (Revogado pela Lei nº 11.692, de
2008)
o
Art. 3 A execução e a gestão do ProJovem dar-se-ão, no âmbito federal, por meio da
conjugação de esforços entre a Secretaria-Geral da Presidência da República, que o coordenará, e
os Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à
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Fome, observada a intersetorialidade, e sem prejuízo da participação de outros órgãos e entidades
do Poder Executivo Federal. (Revogado pela Medida Provisória nº 411, de 2007). (Revogado pela
Lei nº 11.692, de 2008)
Parágrafo único. No âmbito local, a execução e a gestão do ProJovem dar-se-ão por meio da
conjugação de esforços entre os órgãos públicos das áreas de educação, de trabalho, de
assistência social e de juventude, observada a intersetorialidade, sem prejuízo da participação das
secretarias estaduais de juventude, onde houver, e de outros órgãos e entidades do Poder
Executivo Estadual e Municipal, do Poder Legislativo e da sociedade civil. (Revogado pela Medida
Provisória nº 411, de 2007). (Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
o
Art. 4 Para fins de execução do ProJovem, a União fica autorizada a realizar convênios,
acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com órgãos e entidades da administração
pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como com entidades de direito
público e privado sem fins lucrativos, observada a legislação pertinente. (Revogado pela Medida
Provisória nº 411, de 2007). (Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
o
Art. 5 Fica a União autorizada a conceder auxílio financeiro aos beneficiários do ProJovem.
(Revogado pela Medida Provisória nº 411, de 2007). (Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
o
§ 1 O auxílio financeiro a que se refere o caput deste artigo será de R$ 100,00 (cem reais)
mensais por jovem beneficiário, por um período máximo de 12 (doze) meses ininterruptos,
o
enquanto estiver matriculado no curso previsto no art. 1 desta Lei. (Revogado pela Medida
Provisória nº 411, de 2007). (Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
o
§ 2 É vedada a cumulatividade da percepção do auxílio financeiro a que se refere o caput
deste artigo com benefícios de natureza semelhante recebidos em decorrência de outros
programas federais, permitida a opção por apenas 1 (um) deles, nos termos do Ato do Poder
o
Executivo previsto no art. 8 desta Lei. (Revogado pela Medida Provisória nº 411, de 2007).
(Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
o
Art. 6 Instituição financeira oficial será o Agente Operador do ProJovem, nas condições a
serem pactuadas com o Governo Federal, obedecidas as formalidades legais. (Revogado pela
Medida Provisória nº 411, de 2007). (Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
o
Art. 7 As despesas com a execução do ProJovem correrão à conta das dotações
orçamentárias consignadas anualmente no orçamento da Presidência da República, observados
os limites de movimentação, de empenho e de pagamento da programação orçamentária e
financeira anual. (Revogado pela Medida Provisória nº 411, de 2007). (Revogado pela Lei nº
11.692, de 2008)
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários do
ProJovem às dotações orçamentárias existentes. (Revogado pela Medida Provisória nº 411, de
2007). (Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
o
Art. 8 Ato do Poder Executivo disporá sobre as demais regras de funcionamento do
ProJovem, inclusive no que se refere à avaliação, ao monitoramento e ao controle social, e critérios
adicionais a serem observados para o ingresso no Programa, bem como para a concessão, a
o
manutenção e a suspensão do auxílio a que se refere o art. 5 desta Lei. (Revogado pela Medida
Provisória nº 411, de 2007). (Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
o

Art. 9 Fica criado, no âmbito da estrutura organizacional da Secretaria-Geral da Presidência
da República, o Conselho Nacional de Juventude - CNJ, com a finalidade de formular e propor
diretrizes da ação governamental voltadas à promoção de políticas públicas de juventude, fomentar
estudos e pesquisas acerca da realidade socioeconômica juvenil e o intercâmbio entre as
organizações juvenis nacionais e internacionais.
o

§ 1 O CNJ terá a seguinte composição:
I – 1/3 (um terço) de representantes do Poder Público;
II – 2/3 (dois terços) de representantes da sociedade civil.
o

§ 2 (VETADO)
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o

o

§ 3 Ato do Poder Executivo disporá sobre a composição a que se refere o § 1 deste artigo e
sobre o funcionamento do CNJ.
o

o

Art. 10. O art. 3 da Lei n 10.683, de 28 de maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte
redação:
o

"Art. 3 À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao
Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no relacionamento e
articulação com as entidades da sociedade civil e na criação e implementação de instrumentos de
consulta e participação popular de interesse do Poder Executivo, na elaboração da agenda futura
do Presidente da República, na preparação e formulação de subsídios para os pronunciamentos
do Presidente da República, na promoção de análises de políticas públicas e temas de interesse
do Presidente da República, na realização de estudos de natureza político-institucional, na
formulação, supervisão, coordenação, integração e articulação de políticas públicas para a
juventude e na articulação, promoção e execução de programas de cooperação com organismos
nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas de
juventude, bem como outras atribuições que lhe forem designadas pelo Presidente da República,
tendo como estrutura básica o Conselho Nacional de Juventude - CNJ, o Gabinete, a
Subsecretaria-Geral, a Secretaria Nacional de Juventude e até 2 (duas) outras Secretarias." (NR)
Art. 11. À Secretaria Nacional de Juventude, criada na forma da lei, compete, dentre outras
atribuições, articular todos os programas e projetos destinados, em âmbito federal, aos jovens na
o
faixa etária entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos, ressalvado o disposto na Lei n 8.069, de 13
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parágrafo único. Fica assegurada a participação da Secretaria de que trata o caput deste
artigo no controle e no acompanhamento das ações previstas nos arts. 13 a 18 desta Lei.
Art. 12. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Federal, para atender às necessidades
da Secretaria-Geral da Presidência da República, 25 (vinte e cinco) cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS, sendo 1 (um) DAS-6, 1 (um) DAS-5, 11 (onze) DAS4, 4 (quatro) DAS-3, 4 (quatro) DAS-2 e 4 (quatro) DAS-1.
Art. 13. Fica instituída a Residência em Área Profissional da Saúde, definida como
modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em serviço e
destinada às categorias profissionais que integram a área de saúde, excetuada a médica.
o

§ 1 A Residência a que se refere o caput deste artigo constitui-se em um programa de
cooperação intersetorial para favorecer a inserção qualificada dos jovens profissionais da saúde no
mercado de trabalho, particularmente em áreas prioritárias do Sistema Único de Saúde.
o

§ 2 A Residência a que se refere o caput deste artigo será desenvolvida em regime de
dedicação exclusiva e realizada sob supervisão docente-assistencial, de responsabilidade conjunta
dos setores da educação e da saúde.
Art. 14. Fica criada, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Nacional de
Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS, cuja organização e funcionamento serão
disciplinados em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.
Art. 15. Fica instituído o Programa de Bolsas para a Educação pelo Trabalho, destinado aos
estudantes de educação superior, prioritariamente com idade inferior a 29 (vinte e nove) anos, e
aos profissionais diplomados em curso superior na área da saúde, visando à vivência, ao estágio
da área da saúde, ao aperfeiçoamento e à especialização em área profissional como estratégias
para o provimento e a fixação de jovens profissionais em programas, projetos, ações e atividades e
em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde.
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o

§ 1 O Programa de Bolsas de que trata o caput deste artigo poderá ser estendido aos
o
militares convocados à prestação do Serviço Militar, de acordo com a Lei n 5.292, de 8 de junho
de 1967.
o

§ 2 As bolsas a que se refere o caput deste artigo ficarão sob a responsabilidade técnicoadministrativa do Ministério da Saúde, sendo concedidas mediante seleção pública promovida
pelas instituições responsáveis pelos processos formativos, com ampla divulgação.
Art. 16. As bolsas objeto do Programa instituído pelo art. 15 desta Lei serão concedidas nas
seguintes modalidades:
I - Iniciação ao Trabalho;
II - Residente;
III - Preceptor;
IV - Tutor;
V - Orientador de Serviço.
o

§ 1 As bolsas relativas às modalidades referidas nos incisos I e II do caput deste artigo terão,
respectivamente, valores isonômicos aos praticados para a iniciação científica no Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e para a residência médica,
permitida a majoração desses valores de acordo com critérios técnicos relativos à dificuldade de
acesso e locomoção ou provimento e fixação dos profissionais.
o

§ 2 As bolsas relativas às modalidades referidas nos incisos III a V do caput deste artigo
terão seus valores fixados pelo Ministério da Saúde, guardada a isonomia com as modalidades
congêneres dos programas de residência médica, permitida a majoração desses valores em
o
virtude da aplicação dos mesmos critérios definidos no § 1 deste artigo.
o

§ 3 Os atos de fixação dos valores e quantitativos das bolsas de que trata o caput deste
artigo serão instruídos com demonstrativo de compatibilidade ao disposto no art. 16 da Lei
o
Complementar n 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 17. As despesas com a execução do Programa de Bolsas para a Educação pelo Trabalho
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas anualmente, a título de ações ou
serviços públicos de saúde, no orçamento do Ministério da Saúde, observados os limites de
movimentação, empenho e de pagamento da programação orçamentária e financeira anual.
Art. 18. O Ministério da Saúde expedirá normas complementares pertinentes ao Programa de
Bolsas para a Educação pelo Trabalho.
o

o

Art. 19. O caput do art. 1 da Lei n 10.429, de 24 de abril de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:
o

"Art. 1 Fica instituído para os exercícios de 2002, 2003, 2004 e 2005 o Auxílio-Aluno, destinado ao
custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou
interestadual pelos alunos matriculados em cursos integrantes do Projeto de Profissionalização dos
Trabalhadores da Área de Enfermagem - PROFAE, nos deslocamentos de suas residências para
os locais de realização dos cursos que estiverem freqüentando e destes para suas residências.
...................................................................................................." (NR)
Art. 20. Os auxílios financeiros previstos nesta Lei, independentemente do nome jurídico
adotado, não implicam caracterização de qualquer vínculo trabalhista.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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o

o

Brasília, 30 de junho de 2005; 184 da Independência e 117 da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
Paulo Bernardo Silva
Tarso Genro
Humberto Sérgio Costa Lima
Luiz Soares Dulci
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 1º.7.2005.
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 5.557, DE 5 DE OUTUBRO DE 2005.
Revogado pelo Decreto nº 6.629, de 2008
Texto para impressão

Regulamenta o Programa Nacional de Inclusão
o
de Jovens - ProJovem instituído pela Lei n
11.129, de 30 de junho de 2005, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, incisos IV e
o
VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n 11.129, de 30 de junho de
2005,
DECRETA:
o

o

Art. 1 O Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem, instituído pela Lei n 11.129,
de 30 de junho de 2005, será regido por este Decreto e pelas disposições complementares que
venham a ser estabelecidas pela Secretaria-Geral da Presidência da República.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Da Finalidade do ProJovem
o

Art. 2 O ProJovem tem por finalidade executar ações integradas que propiciem aos jovens
o
brasileiros, na forma de curso previsto no art. 81 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental, qualificação
profissional, em nível de formação inicial, voltada a estimular a inserção produtiva cidadã e o
desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de solidariedade, exercício da cidadania e
intervenção na realidade local.
o

Art. 3 O ProJovem deverá contribuir especificamente para:
I - a reinserção do jovem na escola;
II - a identificação de oportunidades de trabalho e capacitação dos jovens para o mundo do
trabalho;
III - a identificação, elaboração de planos e desenvolvimento de ações comunitárias; e
IV - a inclusão digital dos jovens, para que desfrutem desse instrumento de inserção produtiva
e de comunicação.
Seção II
Dos Destinatários
o

Art. 4 O ProJovem destina-se a jovens na faixa etária de dezoito a vinte e quatro anos que
atendam, cumulativamente, os seguintes requisitos:

451

I - tenham concluído a quarta série e não tenham concluído a oitava série do ensino
fundamental; e
II - não tenham vínculo empregatício.
CAPÍTULO II
DA GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROJOVEM
Seção I
Da Estrutura de Gestão e Execução
o

Art. 5 A execução e a gestão do ProJovem dar-se-ão, no âmbito federal, por meio da
conjugação de esforços entre a Secretaria-Geral da Presidência da República, que o coordenará, e
os Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, observada a intersetorialidade, e sem prejuízo da participação de outros órgãos e entidades
do Poder Executivo Federal.
Parágrafo único. No âmbito local, a execução e a gestão do ProJovem dar-se-ão por meio da
conjugação de esforços entre os órgãos públicos das áreas de educação, de trabalho, de
assistência social e de juventude, observada a intersetorialidade, sem prejuízo da participação das
secretarias estaduais de juventude, onde houver, e de outros órgãos e entidades do Poder
Executivo Estadual e Municipal, do Poder Legislativo e da sociedade civil.
o

Art. 6 Fica criado o Comitê Gestor Nacional do ProJovem, órgão colegiado de caráter
o
deliberativo e instância federal de conjugação dos esforços de que trata o art. 5 .
o

§ 1 O Comitê Gestor Nacional será composto pelos Secretários-Executivos da SecretariaGeral da Presidência da República, que o coordenará; do Ministério da Educação; do Trabalho e
Emprego; e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; pelo titular da Secretaria Nacional de
Juventude; pelo Coordenador Nacional do ProJovem, e por seus suplentes designados em ato
próprio.
o

§ 2 Na execução do ProJovem, que se dará de forma descentralizada, cada órgão que
compõe o Comitê Gestor Nacional poderá realizar convênios, acordos, ajustes ou outros
instrumentos congêneres com outros órgãos e entidades da administração pública dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, bem assim com entidades de direito público e privado sem fins
o
lucrativos, observados o plano de ação a que se refere o inciso II do art. 8 e a legislação
pertinente.
o

§ 3 As dotações orçamentárias existentes para a execução das ações do ProJovem serão
consignadas na Presidência da República, devendo a gestão desses recursos ser feita de acordo
com a legislação aplicável, observadas as deliberações do Comitê Gestor Nacional.
o

Art. 7 Poderão ser convidados a participar das reuniões do Comitê Gestor Nacional, sem
direito a voto, representantes de outros órgãos ou instituições públicas, bem como representantes
da sociedade civil, sempre que da pauta constar assuntos de sua área de atuação, ou a juízo de
seu Coordenador.
Parágrafo único. O Comitê Gestor Nacional reunir-se-á periodicamente ou mediante
convocação do seu Coordenador.
Seção II
Das Competências
o

Art. 8 Ao Comitê Gestor Nacional compete:
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I - apreciar a proposta orçamentária anual, para posterior encaminhamento ao Órgão Setorial
de Planejamento e Orçamento da Presidência da República;
II - aprovar plano de ação do ProJovem;
III - acompanhar a execução do ProJovem, definindo ajustes que se fizerem necessários;
IV - apreciar a prestação de contas anual quanto ao atendimento dos objetivos e metas, bem
como da execução financeira;
V - propor ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência República:
a) diretrizes e formas de articulação com os demais órgãos e instituições públicas e privadas
envolvidos na implementação do ProJovem; e
b) estratégias de articulação e mobilização dos parceiros institucionais e da sociedade civil
organizada, para atuarem no âmbito do ProJovem.
VI - estimular a implantação do controle social e o aperfeiçoamento dos mecanismos de
participação da sociedade civil, visando fortalecer o desenvolvimento das atividades do ProJovem
em nível nacional e local;
VII - elaborar o seu regimento interno; e
VIII - desempenhar as demais atribuições a ele delegadas neste Decreto.
Parágrafo único. O Comitê Gestor Nacional poderá instituir grupos de trabalho, de caráter
temporário, para analisar matérias sob sua apreciação e propor medidas específicas necessárias à
implementação de suas decisões.
o

Art. 9 O Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República
designará o Coordenador Nacional do Projovem, dentre os servidores lotados naquele órgão, e
disporá sobre as demais atribuições da função.
Parágrafo único. O Coordenador Nacional exercerá a função de Secretário-Executivo do
Comitê Gestor Nacional.
Art. 10. Fica criada a Comissão Técnica do Comitê Gestor Nacional do ProJovem, integrada
pelo Coordenador Nacional do ProJovem, que a coordenará, e por um representante, titular e
o
suplente, de cada órgão referido no caput do art. 5 , com a finalidade de subsidiar tecnicamente e
auxiliar o Comitê Gestor Nacional no exercício de suas atribuições.
o

§ 1 Os representantes referidos no caput serão indicados pelos titulares dos respectivos
órgãos ao Comitê Gestor Nacional, e designados em ato do Ministro de Estado Chefe da
Secretaria-Geral da Presidência da República.
o

§ 2 O regimento interno da Comissão Técnica, com as suas respectivas competências e
atribuições, será aprovado pelo Comitê Gestor Nacional.
Art. 11. A participação no Comitê Gestor Nacional e na Comissão Técnica será considerada
prestação de serviço relevante e não remunerada.
Art. 12. À Secretaria-Geral da Presidência da República caberá prover apoio técnicoadministrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê Gestor Nacional e da
Comissão Técnica, bem como de seus grupos de trabalho.
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM
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Seção I
Da Implantação e da Execução
Art. 13. O ProJovem será implantado gradativamente, a partir das capitais estaduais e do
Distrito Federal, mediante adesão por termo específico, em que estarão acordadas as obrigações
das partes, respeitadas as atribuições gerais especificadas nos parágrafos deste artigo.
o

o

§ 1 Cabe aos órgãos da União referidos no art. 5 , em consonância com o plano de ação do
ProJovem:
I - divulgar o período de inscrição, viabilizar a inscrição dos jovens candidatos a ingressarem
no ProJovem e realizar o sorteio das vagas ofertadas, quando for o caso;
II - viabilizar a contratação dos educadores, assistentes sociais e gestores locais do
ProJovem;
III - promover a preparação específica inicial e continuada dos educadores, assistentes sociais
e gestores do ProJovem;
IV - pagar o auxílio financeiro mensal aos alunos do ProJovem;
V - produzir e distribuir o material didático aos alunos e educadores do ProJovem;
VI - adquirir e distribuir os equipamentos de informática para as atividades pedagógicas do
ProJovem;
VII - implantar e manter o Sistema de Monitoramento e Avaliação do ProJovem a que se
refere o art. 29;
VIII - repassar os recursos financeiros aos entes federados parceiros para fornecimento de
lanche aos alunos do ProJovem, podendo o recurso per capita ser complementado pelos demais
entes federados parceiros; e
IX - apoiar outras ações de implementação no âmbito dos entes federados que vierem a ser
acordadas em termos jurídicos próprios.
o

§ 2 Os demais entes federados parceiros do ProJovem deverão:
I - realizar a matrícula dos jovens selecionados dentro das condições estabelecidas para
ingresso no ProJovem;
II - providenciar e arcar com a infra-estrutura necessária à execução local do ProJovem,
referente aos espaços físicos adequados ao desenvolvimento do curso, tais como:
a) salas de aula;
b) ambientes apropriados para a instalação dos laboratórios de informática;
c) espaços para a Estação Juventude de que trata o inciso III do art. 15;
III - arcar com as despesas de insumo e consumo do ProJovem no âmbito de sua
responsabilidade;
IV - instituir Comitê Gestor Local, composto por representantes das áreas de educação,
trabalho, assistência social, juventude, dentre outras, para a coordenação e articulação política do
ProJovem em âmbito local; e
V - quando for o caso, certificar a conclusão do curso pelo aluno, bem como sua aprovação.
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o

o

§ 3 Cabe ao Comitê Gestor Local instituído na forma do inciso IV do § 2 designar o
Coordenador Municipal do ProJovem, conforme as orientações do Coordenador Nacional.
Seção II
Da Dinâmica do ProJovem
Art. 14. O ProJovem oferecerá aos seus participantes curso com proposta pedagógica
integrada que assegure a certificação de conclusão do ensino fundamental, da qualificação
profissional no nível de formação inicial e do desenvolvimento de ações comunitárias.
o

§ 1 A carga horária total prevista é de mil e seiscentas horas, sendo mil e duzentas
presenciais e quatrocentas não-presenciais, cumpridas ao longo de doze meses ininterruptos.
o

§ 2 O curso será organizado em quatro unidades, com duração de três meses cada uma,
denominadas de Unidades Formativas, por meio das quais os diferentes componentes curriculares
se integrarão em eixos estruturantes que estabeleçam, entre si, a progressão das aprendizagens.
o

§ 3 O processo de certificação far-se-á de acordo com normas da Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação.
o

§ 4 Para habilitar-se à certificação, o jovem deverá freqüentar no mínimo setenta e cinco por
cento das atividades presenciais mensais de cada Unidade Formativa do curso, submeter-se ao
exame nacional externo e apresentar os trabalhos que dele sejam exigidos.
Art. 15. O ProJovem terá sua dinâmica disciplinada pelo Comitê Gestor Nacional e será
implementado em locais adequados, que funcionarão diariamente, observada a seguinte estrutura:
I - a unidade básica de atividades de aprendizagem e ensino será a turma, composta de trinta
jovens;
II - cada grupo de cinco turmas comporá um Núcleo Local, que terá a finalidade de definir e
atender necessidades pedagógicas dos jovens, bem como planejar sua inserção produtiva cidadã;
III - cada grupo de oito Núcleos Locais comporá uma Estação Juventude, que terá a finalidade
de implementar os planos apresentados pelos Núcleos, desenvolvendo ações comunitárias com
práticas de solidariedade, exercício da cidadania e intervenção na realidade local, bem como
decidir, no seu âmbito, questões administrativas e pedagógicas, por meio de ato do coordenador
da Estação Juventude; e
IV - cada Estação Juventude será articulada com um Fórum do ProJovem, instância colegiada
consultiva de participação dos jovens na gestão do programa, e deliberativa, no caso do parágrafo
único do art. 26, conforme procedimento definido pelo Comitê Gestor Nacional.
Art. 16. Cada ente federado parceiro instituirá um Fórum Municipal, ou Distrital, gerido por um
coordenador, e composto por representantes docentes, discentes e administrativos dos Fóruns do
ProJovem..
Parágrafo único. O Fórum Municipal, ou Distrital, é instância colegiada consultiva e
participativa, cabendo-lhe sugerir ao Comitê Gestor Nacional alternativas acadêmicas e
administrativas no âmbito do ProJovem.
CAPÍTULO IV
DOS BENEFICIÁRIOS
Seção I
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Da Seleção dos Beneficiários
Art. 17. O ingresso no ProJovem dar-se-á por meio de inscrição pública, sorteio quando for o
caso e posterior matrícula.
Art. 18. Para se inscrever no ProJovem, o jovem deverá ter entre dezoito a vinte e quatro
anos completos, ter concluído a quarta série e não ter concluído a oitava série do ensino
fundamental, nem ter vínculo empregatício, na data da inscrição.
o

§ 1 Caso o número de inscrições supere o de vagas oferecidas pelo ProJovem em uma
localidade, será realizado sorteio público para preenchê-las, em local, data e horário devidamente
divulgados e com a presença obrigatória de agente público representante de órgão de fiscalização
da administração pública federal.
o

§ 2 Fica assegurada ao jovem portador de deficiência a participação no ProJovem e o
atendimento de sua necessidade especial, desde que cumpridas as condições previstas neste
artigo.
o

§ 3 O jovem será alocado, preferencialmente, em turma próxima de sua residência.
Seção II
Da Concessão de Auxílio Financeiro
Art. 19. A União concederá um auxílio financeiro mensal de R$ 100,00 (cem reais) por aluno
por um período máximo de doze meses ininterruptos, enquanto estiver matriculado no curso do
Projovem e atender às condições do art. 24.
Art. 20. É vedada a acumulação de recebimento do auxílio financeiro mensal com benefícios
de natureza semelhante recebidos em decorrência de outros programas federais, permitida a
opção por apenas um deles.
Parágrafo único. Consideram-se de natureza semelhante ao auxílio financeiro mensal a que
se refere o caput os benefícios pagos por programas federais dirigidos a indivíduos da mesma
faixa etária a que se dirige o ProJovem.
Art. 21. O Coordenador Nacional do ProJovem informará ao Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome os dados cadastrais dos jovens devidamente matriculados no ProJovem
para início da concessão do auxílio financeiro.
Art. 22. A concessão do auxílio financeiro mensal tem caráter temporário e não gera direito
adquirido.
Art. 23. A gestão do pagamento e da manutenção do auxílio financeiro mensal é de
responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que, para tanto,
utilizará os recursos orçamentários destinados ao ProJovem, cuja movimentação será
operacionalizada por instituição financeira oficial.
Parágrafo único. A instituição financeira oficial de que trata o caput será indicada, pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ad referendum do Comitê Gestor
Nacional.
Art. 24. O pagamento do auxílio financeiro mensal fica condicionado à obrigatoriedade, por
parte do jovem matriculado, de comparecer a pelo menos setenta e cinco por cento das atividades
presenciais do mês, incluindo a ação comunitária programada para o período, e à apresentação
dos trabalhos exigidos, observadas as demais normas definidas pelo Comitê Gestor Nacional.
Seção III
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Da Suspensão do Auxílio Financeiro
Art. 25. Será suspenso o auxílio financeiro mensal dos jovens matriculados no ProJovem que
não cumprirem mensalmente o previsto no art. 24 deste Decreto, conforme procedimentos
definidos pelo Comitê Gestor Nacional.
Art. 26. Os alunos que tiverem seus benefícios suspensos poderão requerer revisão dessa
decisão, em até dez dias da suspensão do benefício, em petição dirigida ao coordenador da
respectiva Estação Juventude, que se manifestará no prazo máximo de três dias úteis do
protocolo.
Parágrafo único. Da decisão que mantiver a suspensão do benefício caberá recurso, no
prazo de cinco dias da sua divulgação ao Fórum do ProJovem, que atuará como instância
colegiada e última de deliberação sobre o assunto.
Art. 27. O Fórum do ProJovem deverá remeter o seu parecer, no prazo de cinco dias, à
Coordenação Municipal para conhecimento de sua deliberação e encaminhamento final sobre a
situação de manutenção ou suspensão do benefício do aluno.
Seção IV
Do Desligamento
que:

Art. 28. Serão desligados do ProJovem e deixarão de receber o auxílio financeiro, os jovens

I - tiverem, sem justificativa, freqüência inferior a setenta e cinco por cento da carga horária
prevista para as atividades presenciais de todo o curso;
II - prestarem informações falsas ou, por qualquer outro meio, cometerem fraude contra o
ProJovem;
III - requeiram seu desligamento; ou
IV - sejam obrigados por determinação judicial.
Parágrafo único. Serão regulamentados pelo Comitê Gestor Nacional os casos de aceitação
de justificativa de freqüência inferior a setenta e cinco por cento.
CAPÍTULO V
DO MONITORAMETO, DA AVALIAÇÃO E DO CONTROLE
Seção I
Do Monitoramento e Da Avaliação
Art. 29. O monitoramento e a avaliação do ProJovem serão supervisionados pelo
Coordenador Nacional do ProJovem e exercidos por uma rede de instituições acadêmicas
especializadas, denominada Sistema de Monitoramento e Avaliação.
Parágrafo único. Compete ao Sistema de Monitoramento e Avaliação o acompanhamento da
gestão e execução do ProJovem, visando ao seu aperfeiçoamento e à avaliação da qualidade do
curso, conforme disciplinado pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da
República.
Art. 30. A Secretaria-Geral da Presidência da República disponibilizará sistema informatizado
de registro e processamento de dados, integrando e produzindo a informação necessária aos
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núcleos, estações juventude, coordenadores locais e Coordenador Nacional, para fins acadêmicos
e administrativos.
Seção II
Do Controle e Participação Social
Art. 31. O controle e participação social do ProJovem deverão ser realizados, em âmbito
local, por conselho formalmente instituído pelos entes federados, assegurando-se a participação
da sociedade civil.
Parágrafo único. Por decisão do Poder Público local, o controle social do ProJovem poderá
ser realizado por conselho ou instância anteriormente existente, preferencialmente que atuem com
a temática da Juventude, garantida a participação da
sociedade civil.
Art. 32. Cabe aos conselhos de controle social do ProJovem:
I - acompanhar e subsidiar a fiscalização da execução do ProJovem, no âmbito local;
II - acompanhar a oferta dos serviços necessários à operacionalização do ProJovem; e
III - estimular a participação comunitária no controle da execução do ProJovem, no âmbito
local.
Seção III
Da Fiscalização
o

Art. 33. A fiscalização do ProJovem será realizada pelos órgãos referidos no caput do art. 5 ,
no âmbito de suas competências e respeitadas as atribuições dos órgãos de fiscalização da
administração pública federal e dos entes federados parceiros.
Art. 34. Qualquer cidadão poderá requerer apuração de fatos relacionados à execução do
ProJovem, em petição fundamentada, dirigida ao Coordenador Nacional, que a encaminhará à
autoridade competente, na forma da lei.
Art. 35. Sem prejuízo de sanção penal, o beneficiário que dolosamente receber o auxíliofinanceiro será obrigado a efetuar o ressarcimento da importância recebida, no prazo máximo de
sessenta dias, contados a partir da data de notificação ao devedor, acrescida de juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC, e de um por cento ao mês,
calculados a partir da data do recebimento.
Art. 36. Constatada a ocorrência de irregularidade na execução local do ProJovem, caberá ao
Coordenador Nacional, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais:
I - recomendar a adoção de providências saneadoras do ProJovem ao respectivo ente
federado; e
II - propor à autoridade competente a instauração de tomada de contas especial, com o
objetivo de submeter ao exame preliminar do Sistema de Controle Interno e ao julgamento do
Tribunal de Contas da União os casos e situações identificados nos trabalhos de fiscalização que
configurem a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, na
o
o
forma do art. 8 da Lei n 8.443, de 16 de julho de 1992.
Art. 37. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
o

o

Brasília, 5 de outubro de 2005; 184 da Independência e 117 da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Luiz Marinho
Patrus Ananias
Luiz Soares Dulci
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.10.2005
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Parecer Homologado (*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 02/05/2005.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Secretaria-Geral da Presidência da República/Coordenação- UF: DF
Geral do Programa Nacional de Inclusão de Jovens
ASSUNTO: ProJovem - Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação
e Ação Comunitária
RELATORES: Carlos Nejar e Francisco Aparecido Cordão
PROCESSO Nº: 23001.000020/2005-99
PARECER Nº:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
CNE/CEB 2/2005
CEB
16/3/2005
I – RELATÓRIO
Em 28 de janeiro de 2005, o Senhor Luiz Soares Dulci, Ministro Chefe da SecretariaGeral da Presidência da República, encaminhou a este Colegiado o Ofício nº 02/SG, expondo
e solicitando o seguinte:
1. “O Governo Federal constituiu, em 2004, o Grupo Interministerial da Juventude,
composto por 19 Ministérios, Secretarias e Órgãos Técnicos especializados, com o
objetivo de indicar parâmetros para uma política nacional de juventude e mapear
ações governamentais dirigidas, especialmente, aos jovens de menor escolaridade e
desempregados.
2. Pelo presente, submetemos à apreciação desse Colegiado, em especial à Câmara de
Educação Básica, o programa que é o componente chave da Política Nacional da
Juventude no governo Luiz Inácio Lula da Silva e será implantado no corrente ano,
sob responsabilidade da Secretaria-Geral da Presidência da República, em
associação com os Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Trata-se do ProJovem – Programa
Nacional de Inclusão de Jovens: educação, qualificação e ação comunitária.
3. O documento anexo procura sintetizar alguns aspectos essenciais do Programa, para
que os membros da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação
tenham condições de melhor apreciar a matéria. Para tanto, apresentamos:
justificativa, objetivos, fundamento legal, princípios orientadores, desenho básico do
currículo e estratégia curricular. Estamos enviando também a proposta de projeto
integrado.
4. Para subsidiar a análise do projeto pedagógico integrado coloco à disposição desse
Conselho a Professora Maria José Feres, Coordenadora do Programa, no âmbito
desta Secretaria-Geral.
5. Solicitamos que a proposta anexa seja apreciada, em regime de urgência, pela
Câmara de Educação Básica desse Conselho Nacional de Educação, à luz do Artigo
81 da LDB, como programa experimental, a ser executado em regime de colaboração
1
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e cooperação entre os vários Sistemas de Ensino, nos termos do Artigo 8º da LDB e
Artigo 211 da Constituição Federal”.
Em 1º/2/2005, na reunião plenária do Conselho Nacional de Educação e, em 2/2/2005, na
Câmara de Educação Básica, a Professora Maria José Feres, Coordenadora do ProJovem no
âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República, apresentou o programa aos
conselheiros, debatendo-o e explicitando seus objetivos, metas e projeto pedagógico.
Em 2/2/2005, o protocolado foi distribuído aos Conselheiros Carlos Nejar e Francisco
Aparecido Cordão para relato, em regime de urgência, atendendo à solicitação do Senhor
Ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, que solicita o apoio e a
colaboração do Colegiado “para garantir a milhares de jovens brasileiros o direito à
educação e à formação profissional, contribuindo dessa maneira com a construção de uma
sociedade justa e democrática”.
O ProJovem foi instituído pela Medida Provisória nº 238, de 1º de Fevereiro de 2005, no
âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República, para coordenar uma ação integrada
“com os Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, observada a intersetorialidade, e sem prejuízo da participação de outros
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal”, com o fim específico de “executar ações
integradas que propiciem aos jovens brasileiros, na forma de curso, elevação do grau de
escolaridade visando à conclusão do ensino fundamental, qualificação profissional, voltada
a estimula a inserção produtiva cidadã e o desenvolvimento de ações comunitárias com
práticas de solidariedade, exercício da cidadania e intervenção na realidade local”.
De acordo com o Artigo 2º da Medida Provisória nº 238/2005, “o ProJovem destina-se a
jovens com idade entre 18 e 24 anos, que atendam, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I.
tenham concluído a quarta série e não tenham concluído a oitava série do
ensino fundamental; e
II.
não tenham vínculo empregatício”.
O Artigo 4º da Medida Provisória nº 238/2005 define que “para fins de execução do
ProJovem, a União fica autorizada a realizar ajustes com órgãos e entidades da
administração pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim com
entidades de direito público e privado sem fins lucrativos, observada a legislação pertinente
Parágrafo Único – No exercício de 2005, a implementação do ProJovem priorizará os
jovens residentes nas capitais dos Estados e no Distrito Federal”.
O documento encaminhado pela Secretaria-Geral da Presidência da República informa que
o ProJovem “é um dos eixos fundamentais da Política Nacional de Juventude e representa o
compromisso do atual Governo Federal com os jovens brasileiros que mais sofrem com as
conseqüências de um processo de exclusão dos bens sociais, entre os quais a educação e o
trabalho”. Informa, também, que “o ProJovem trabalha na perspectiva de contribuir
especificamente para a reinserção do jovem na escola; a identificação de oportunidades de
trabalho e formação inicial dos jovens para o mundo do trabalho; a oferta de oportunidades
de desenvolvimento de vivências desses jovens em ações comunitárias; e o acesso dos
participantes do programa à inclusão digital como instrumento de inserção produtiva e de
comunicação”.
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Como fundamentação legal para o ProJovem, o documento encaminhado pela SecretariaGeral da Presidência da República apresenta o seguinte:
“A Constituição da República Federativa do Brasil define como fundamentos do Estado
Democrático de Direito, entre outros, a cidadania (Artigo 1º, Inciso II), a dignidade da
pessoa humana (Artigo 1º, Inciso III), e os valores sociais do trabalho (Artigo 1º, Inciso IV –
in fine). Para tanto, ela proclama como objetivos fundamentais a serem garantidos:
I.
construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II.
garantir o desenvolvimento nacional;
III.
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais;
IV.
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.
Ao elencar os direitos sociais dos cidadãos, a nossa Carta Magna principia nomeando
os direitos à educação, saúde e trabalho (Artigo 6º). A mesma Constituição, ao explicitar que
é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, arrola, entre outros, os direitos sociais à educação e à
profissionalização (Artigo 227). Ao enfatizar o direito à profissionalização, a Constituição
Federal coloca a educação profissional na confluência de dois direitos fundamentais do
cidadão: o direito à educação e o direito ao trabalho.
A atual LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 9394/96, define,
logo no Artigo 1º, que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à
prática social (§ 2º - do Artigo 1º). Essa educação escolar tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho (Artigo 2º, in fine), e tem como um dos seus princípios, justamente, a
vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais (Artigo 3º - Inciso XI).
Para a clientela alvo do ProJovem, a LDB prevê a educação de jovens e adultos,
destinada àqueles que não tiveram acesso à continuidade de estudos no ensino fundamental e
médio na idade própria (Artigo 37), oferecendo-lhes oportunidades educacionais
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses e condições de vida
e de trabalho (Cf. § 1º do Artigo 37).
Esse jovem, matriculado ou egresso do ensino fundamental (...), bem como o trabalhador
geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação profissional
(Parágrafo Único do Artigo 39), a qual integrada ás diferentes formas de educação ao
trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a
vida produtiva (Artigo 39).
Para realização de programas educacionais integrados, como é o caso do ProJovem, o
melhor caminho a ser trilhado é o da cooperação, uma vez que se trata de competência
concorrente entre os Estados Federados, conforme previsto na Constituição Federal (Cf.
Incisos IX e XV do Artigo 24). Esse regime de colaboração está previsto explicitamente no
Artigo 211 de nossa Carta Magna nos seguintes termos: A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, seus Sistemas de Ensino.
Esse preceito constitucional é literalmente transposto para a LDB, em todos os seus termos
(Artigo 8º da Lei nº 9.394/96), definindo, ainda, que caberá à União a coordenação da
Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas, exercendo função
normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais (§1º do
Artigo 8º).
3
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Em se tratando do ensino fundamental, não há a menor dúvida: sua oferta é dever
partilhado do Estado, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria, (Inciso I do
Artigo 208), também na perspectiva de extensão dessa obrigatoriedade e gratuidade aos
demais níveis de ensino (Cf. Inciso II do Artigo 208).
Nesse sentido, a União pode tomar a iniciativa da proposição de um programa como o
ProJovem, mas a via a ser adotada para sua operacionalização será necessariamente a da
cooperação ou colaboração, por tratar-se de competências comuns, em relação às quais
cabe à União tão somente à função de coordenação da política nacional, no sentido de
articulação dos diferentes níveis e sistemas (Cf. § 1º do Artigo 8º). Por isso mesmo, o
ProJovem deverá ser executado a partir de uma ação articulada entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios das Capitais dos Estados, ou mesmo, suas regiões
metropolitanas, de acordo com o princípio constitucional de integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum (Artigo 25, § 2º, in fine).
Quanto à natureza do ProJovem, ele atende tanto a objetivos da Educação de Jovens
Adultos, prevista nos Artigos 37 e 38 da LDB, quanto a objetivos da Educação Profissional,
prevista nos Artigos 39 a 42 da mesma LDB, e deve ser ofertado e realizado segundo
itinerários formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e
social (Artigo 3º do Decreto nº 5.154/04, in fine), na forma prevista pelo § 2º do Artigo 3º do
Decreto nº 5.154/04, isto é, articulando a Educação Profissional e a Educação de Jovens e
Adultos, objetivando a qualificação para o trabalho e a elevação da escolaridade do
trabalhador.
O ProJovem, pela sua abrangência, é um tipo de Programa que pode e deve articular
tanto os vários sistemas de ensino (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) quanto os
vários níveis e modalidades de educação: integrando a educação de jovens e adultos com a
educação profissional, valendo-se da educação superior para formar os multiplicadores
dessa proposta integrada. Instituições especializadas em educação profissional, tais como as
integrantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, as escolas e centros de
educação profissional das redes estaduais e municipais, bem como as Instituições Nacionais
especializadas em educação profissional, como é o caso do SENAI, SENAC, SENAT e
SEBRAE também podem ser envolvidas neste projeto integrador.
A forma de operacionalização do ProJovem, em termos de enquadramento legal do
programa, pode ser a forma prevista no Artigo 81 da LDB, qual seja a da organização de
cursos e programas experimentais, desde que obedecidas às disposições desta Lei, isto é, da
LDB, e seus atos normativos específicos, quais sejam, o Decreto nº 5.154/04, e as Diretrizes
Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação sobre a matéria.”
A Secretaria-Geral da Presidência da República informa ainda que, para a concepção do
ProJovem, foram levadas em consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo
Conselho Nacional de Educação e que são os seguintes os princípios norteadores do
ProJovem:
a) “Será um programa integrado entre Educação de Jovens e Adultos e Educação
Profissional, que tomará o trabalho como princípio educativo. Não é nem um e nem outro
concebido de forma isolada. É o fruto de sua integração e articulação, concebido como uma
alternativa de inclusão social de jovens excluídos da escola e do trabalho. Essa inclusão
social se dará pela elevação dos níveis de escolaridade desses jovens, pela sua qualificação
para o trabalho e por uma ação comunitária que os integre social e culturalmente como
cidadãos atuantes.
4
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b) A educação e a certificação para o trabalho serão planejadas de forma a compor
itinerários formativos por áreas profissionais, em termos de consideração do conjunto das
etapas que compõem a organização da educação profissional em uma determinada área,
possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos (§ 1º do Artigo 3º do
Decreto nº 5.154/04).
c) Para viabilizar a programação da qualificação para o trabalho, de acordo com
itinerários formativos de profissionalização, a mesma deverá ser organizada por áreas
profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica (Inciso I do Artigo 2º
do Decreto 5.154/04) do mundo do trabalho, conforme quadros anexos à Resolução
CNE/CEB nº 04/99. Como referência complementar, deverá ser utilizada, também, a CBO –
Classificação Brasileira de Ocupações, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego no
ano de 2002.
d) O ProJovem deverá ser um programa educativo com organização curricular flexível,
que alternará momentos presenciais e de auto-estudo, trabalhando de forma integrada todos
os componentes curriculares, sem a clássica, cediça e serôdia separação entre teoria e
prática, hoje algo inadmissível. O mundo da cultura e do trabalho empresta o contexto para
o desenvolvimento das bases científicas e tecnológicas, “relacionando com a pratica, no
ensino de cada disciplina (Artigo 35 da LDB, Inciso IV, in fine).
e) Essa organização curricular flexível e contextualizada, que assume como eixo
condutor da articulação entre o ensino fundamental, na modalidade de educação de jovens e
adultos, e a educação profissional articulada em torno de itinerários formativos, tendo o
trabalho como princípio educativo, deverá ser necessariamente interdisciplinar. Essa
interdisciplinaridade exige que a organização curricular vá além da mera justaposição de
disciplinas ofertadas de forma estanque, mas, ao mesmo tempo, que se evite a diluição de
conhecimentos numa generalidade amorfa e superficial. Os vários componentes curriculares
serão planejados de forma integrada, por meio de atividades e projetos característicos da
prática pedagógica da educação de jovens e adultos trabalhadores, com ênfase no
desenvolvimento de competências para o exercício da cidadania e para o trabalho.
f) O conceito de competência aqui referenciado é aquele assumido pela OIT na sua
Resolução nº 150/75, tendo como eixos norteadores do desenvolvimento de recursos
humanos, a educação básica, a formação profissional inicial e a aprendizagem permanente.
É aquela capacidade pessoal de articular os vários saberes inerentes às situações concretas
da vida social e do trabalho, tal qual descrito pela UNESCO, em termos de saber conhecer,
saber fazer, saber conviver e saber ser. De acordo com o Artigo 6º da Resolução CNE/CEB
nº 04/99, em termos de educação profissional, competência é a capacidade de mobilizar,
articular e colocar em ação valores, habilidades e conhecimentos necessários para o
desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho.
g) O ProJovem será orientado pelas seguintes Diretrizes Curriculares:




A formação básica deverá garantir as aprendizagens que correspondem às diretrizes
curriculares nacionais para o ensino fundamental e a certificação correspondente e,
ao mesmo tempo, fundamentar a formação profissional e a ação comunitária;
A qualificação inicial para o trabalho deverá possibilitar novas formas de inserção
produtiva, com a devida certificação, correspondendo, na medida do possível, tanto
5
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às necessidades e potencialidade econômicas, locais e regionais, quanto às vocações
dos jovens;
A ação comunitária deverá resultar de um diagnóstico das necessidades locais e
regionais, promover o engajamento cidadão voluntário e a formação de valores
solidários”.

O Projeto Pedagógico do ProJovem apresenta o seguinte “desenho básico do currículo e
organização do espaço”:
“A carga horária do curso é de 1.600 (1.200 horas presenciais e 400 horas não
presenciais), a serem cumpridas ao longo de 12 meses ininterruptos. Esse percurso formativo
será organizado em quatro unidades, com duração de três meses cada uma, para que os
diferentes componentes curriculares se integrem em eixos estruturantes que estabelecem,
entre si, a progressão das aprendizagens.
O desenvolvimento das atividades previstas implicará a dedicação intensiva dos jovens
ao curso por, pelo menos, 32 horas semanais. As horas presenciais incluem as atividades em
sala de aula, visitas, pesquisas de campo, participação em palestras, práticas relacionadas
ao campo de qualificação profissional e à ação social, sob a supervisão de um educador. As
horas não presenciais serão dedicadas às leituras e atividades do Guia de Estudo e à
elaboração de planos e registros – individualmente ou em pequenos grupos – nos espaços e
tempos mais convenientes aos estudantes.
Sempre considerando a necessária integração entre os componentes curriculares e a
conveniência de desenvolver os conteúdos do ensino fundamental de modo a apoiar a
qualificação profissional e a ação social, a carga horária do curso será distribuída da
seguinte maneira:

Ensino Fundamental
Qualificação Profissional
Ação Social
Total

Horas presenciais
800
350
50
1.200

Horas não presenciais
400
X
X
X

Total
1.200
350
50
1.600

● Turmas: 30 alunos
● Núcleos: 5 turmas
● Estação Juventude: 8 núcleos
● Docência: cada Núcleo com equipe de 5 (cinco) professores com a função de
especialista por área de conhecimento e orientadores do percurso formativo e 1 (um)
educador da qualificação profissional e 1 (um) da ação social.
As Unidades Formativas serão articuladas em torno de um núcleo de abordagens e
resultados esperados bem delimitados.
Alguns componentes curriculares serão comuns a todas as Unidades Formativas:
Matemática e Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Informática e
Artes).
Os demais componentes curriculares – Ciências da Natureza (Física, Química, Biologia)
e Ciências Humanas (Geografia, História e Ciências Sociais) – serão tratados com destaque
conforme o eixo estruturante de cada Unidade Formativa”.
6
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As Unidades Formativas propostas no Projeto Pedagógico do ProJovem, em resumo, são
as seguintes:
“A – Unidade Formativa I: Juventude e Cidade
- Eixo Estruturante
A Juventude e as práticas de ocupação do espaço urbano pelos jovens (vivência na
cidade globalizada). Reposicionamento diante das dinâmicas urbanas de inclusão e exclusão
social.
- Instrumental conceitual
 Noções de Ciências Humanas: juventude; identidade social; território;
migrações; globalizações; inclusão/exclusão social.
 Noções de Ciências da Natureza: seres vivos e ciclo da vida; matéria
(formas e estados); espaço e movimento.
- Ações curriculares
 Promover a constituição da turma como grupo cooperativo de trabalho e de
aprendizagem.
 Realizar um diagnóstico do contexto social local, do ponto de vista da
condição juvenil.
 Realizar um diagnóstico inicial das necessidades e potencialidades de
aprendizagem do grupo.
 Promover a elaboração das noções fundamentais para o desenvolvimento
integrado desta unidade formativa.
 Promover o desenvolvimento das habilidades fundamentais de leitura, de
produção de textos, de aritmética e de geometria.
 Promover exercícios e manifestações artísticas, com destaque para aquelas
que sugerem com mais evidência idéias de uso do espaço e do movimento:
música e dança; artes plásticas etc.
 Introduzir conhecimentos iniciais sobre o mundo da Informática.
 Introduzir o estudo de língua estrangeira.
 Orientar o resgate e o registro, por parte do público participante, das
trajetórias individuais escolares, de qualificação para o trabalho e de
experiências de ação social, culminando com o esboço do Projeto de
Orientação Profissional – POP e do Plano de Ação Comunitária - PLA.
B - Unidade Formativa II: Juventude e Trabalho
- Eixo Estruturante
Transformações no Mundo do Trabalho e o Futuro do Trabalho - abordando a resignificação e re-apropriação da nova realidade do mundo do trabalho e levando ao
reposicionamento diante da formação para o mundo do trabalho.

- Instrumental conceitual
 Noções de Ciências Humanas: trabalho; Capitalismo; classes sociais e
transformação social; movimentos sociais; juventude; globalizações;
inclusão e exclusão social.
7
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Noções de Ciências da Natureza: teoria da evolução; tempo e
movimento; formas de energia; quantidade e qualidade.

- Ações curriculares
 Promover a elaboração das noções fundamentais para o desenvolvimento
integrado desta unidade formativa.
 Prosseguir com o desenvolvimento das habilidades de leitura e de produção
de textos de diferentes tipos e gêneros.
 Aprofundar os estudos de geometria e introduzir a álgebra.
 Promover atividades e manifestações artísticas, com destaque para aquelas
que evidenciam a prática do trabalho: artes plásticas; composições musicais
etc.
 Introduzir o conhecimento e o uso de processadores de texto e planilhas
eletrônicas, no estudo da Informática;
 Prosseguir com o estudo da língua estrangeira.
 Iniciar a qualificação para o trabalho (100 horas):
 visitas guiadas a empresas públicas e privadas e empreendimentos
cooperativos;
 visitas guiadas a instituições do Sistema Público de Emprego, Trabalho
e Renda (intermediação de mão-de-obra, qualificação, segurodesemprego, programas de geração de trabalho e renda);
 vivências (de curta duração) em diversos ambientes de trabalho;
 conhecimentos fundamentais sobre a realidade prática do mundo do
trabalho: a) legislação trabalhista; b) sistema público de emprego,
trabalho e renda; c) informações e normas sobre trabalho (mercado de
trabalho, saúde, segurança, negociação etc);
 estudo das potencialidades do grupo em relação aos cenários locais,
regionais e nacionais das oportunidades de trabalho;
 seqüência do POP, sistematizando os itinerários formativos e as
práticas de trabalho vivenciadas por cada cursista.
 Promover ações com ênfase no estímulo/exercício para o engajamento
social:
 identificação das potencialidades do grupo em relação às necessidades
e oportunidades de engajamento social;
 sistematização das experiências de ação comunitária de cada aluno,
dando seqüência ao PLA.
C - Unidade Formativa III: Juventude e Comunicação
- Eixo Estruturante
Informação e comunicação na sociedade contemporânea e práticas dos jovens.
Reposicionamento diante das dinâmicas de inclusão e exclusão no acesso à
informação e à comunicação.
- Instrumental conceitual
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Noções de Ciências Humanas: comunicação; sociedade informacional;
rede; sistema; cadeias de valores; juventude; globalizações; inclusão e
exclusão social.
Noções de Ciências da Natureza: sistemas e fluxos vitais (biológicos);
células e tecidos orgânicos; sistema planetário; ondas (físicas);
estrutura dos átomos; realidade virtual.

- Ações curriculares:
 Promover exercícios e manifestações artísticas, com destaque para aquelas
que evidenciam o uso de meios diversos de comunicação: artes cênicas;
audiovisuais etc.
 Introduzir o conhecimento e o uso da Internet.
 Prosseguir com o desenvolvimento da língua estrangeira.
 Quanto às ações com ênfase na qualificação para o trabalho (100 horas):
 promover formação em noções técnicas de caráter fundamental à
qualificação para o trabalho: a) leitura e interpretação de desenho; b)
associativismo e cooperativismo; c) saúde e segurança no trabalho e
meio ambiente;
 dar seqüência ao POP, levantando informações sobre as tendências e
potencialidades dos setores da economia local/regional.
 Quanto às ações com ênfase no estímulo/exercício para o engajamento
social:
 levantar oportunidades e encaminhar estágios civis;
 dar seqüência ao PLA, identificando oportunidades e promovendo
ações concretas.
 Identificação de oportunidades de articulação entre as ações previstas no
POP e no PLA.
D - Unidade Formativa IV: Juventude e Cidadania
- Eixo Estruturante
Diferenças socioculturais que segmentam a juventude brasileira: preconceitos e
discriminações intra e intergeracionais. Reposicionamento diante das dinâmicas de
inclusão e exclusão sociais que expressam desigualdades e diferenças (geração,
gênero, raça/etnia, deficiências físico-psíquicas).
- Instrumental conceitual
 Noções de Ciências Humanas: juventude; diferença; solidariedade e
cidadania; diferença e eqüidade social; público e privado;
discriminação e solidariedade; violência e ética; cidadania ativa e
participação social; políticas públicas; juventude; globalizações;
inclusão e exclusão social.
 Noções de Ciências da Natureza: meio ambiente; desenvolvimento
sustentável; teoria da relatividade; sistemas ecológicos; genética;
fontes energéticas.
- Ações curriculares
9
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 Promover a elaboração das noções fundamentais para o desenvolvimento
integrado desta unidade formativa.
 Prosseguir com o desenvolvimento das habilidades de leitura e de produção
de textos de diferentes tipos.
 Promover a produção, organização e mostra de manifestações artísticas, a
partir dos aprendizados e das vivências propiciadas pelo curso .
 Possibilitar a produção, pelos alunos, de páginas Web.
 Prosseguir com o desenvolvimento da língua estrangeira.
 Quanto às ações com ênfase na qualificação para o trabalho (150 horas):
 promover formação técnico-prática visando um saber-fazer específico
(os cursistas deverão escolher uma entre algumas opções oferecidas).
Obs: embora se trate de uma formação que visa a uma especialização,
o curso deverá tratar também esse momento numa perspectiva
integrada, ou seja, de caráter pluriocupacional (procurando contemplar
diversos momentos do processo de trabalho);
 dar seqüência ao POP, orientando o planejamento dos próximos passos
que cada cursista deverá prever, visando sua reinserção e
reposicionamento no mundo do trabalho.
 Quanto às ações com ênfase no estímulo/exercício para o engajamento
social:
 dar seqüência ao PLA, avaliando/sistematizando as experiências de
engajamento social e mapeando possibilidades/propostas de
continuidade da participação social” .
O Plano de implementação do ProJovem foi estruturado com cinco sistemas integrados,
que devem garantir a execução das programações em todos os níveis organizacionais previstos
no Programa Nacional de Inclusão de Jovens:
1. O Sistema Institucional compreende a organização por equipe multidisciplinar, do
seguinte material pedagógico, planejado “para dar sustentação ao processo de ensino e
aprendizagem:
 produção de Guias de Estudo para as Unidades Formativas;
 seleção de um acervo de livros, vídeos, filmes, músicas, arquivos eletrônicos
etc, com materiais complementares que possam ser disponibilizados para os
alunos;
 elaboração de instrumentos de avaliação diagnóstica, formativa e
somativa”.
2. O Sistema Operacional “compreende as ações administrativo-pedagógicas
necessárias para fazer acontecer as ações previstas. Dada a escala do Programa e seu
desenho curricular integrador, esse sistema torna-se bastante complexo, envolvendo
variáveis políticas e técnicas, o que torna desafiadora sua gestão democrática.
No Sistema Operacional devem ficar explícitos:
 os critérios para matrícula, permanência com bolsa auxílio, transferência de
núcleo (ou mesmo de cidade) e certificação;
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 os critérios para apuração da freqüência e do desempenho escolar dos
alunos;
 o esquema para distribuição dos materiais impressos e outros.
 a organização do tempo (dos alunos, dos educadores e dos gestores);
 a organização dos espaços para aulas e trabalhos orientados;
 o planejamento das aulas e dos trabalhos orientados.
3. O Sistema de Formação continuada e de apoio à aprendizagem “abrange a seleção e a
preparação dos docentes do curso e o esquema de trabalho dos professores-orientadores”.
 Quanto à seleção dos docentes “em cada Núcleo, o trabalho de apoio à
aprendizagem será realizado pelos Professores-Orientadores, que serão
recrutados segundo critérios de: (a) competência em uma área específica do
currículo (formação docente, em nível de graduação, em Língua Portuguesa,
Língua Estrangeira, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza,
Qualificação para o Trabalho e Ação Comunitária e (b) disponibilidade de
tempo (mínimo de 30 hs semanais). Deverão ser especificamente preparados
para as funções que lhes cabem no ProJovem”.
 Quanto à formação dos docentes para atuar no ProJovem, esta “ficará a cargo
de uma Universidade Federal da Unidade da Federação considerada
(Universidade Associada). Essa formação deverá focalizar o processo do
ProJovem e todas as ações curriculares tratados nos Guias de Estudo, tendo
esses como referência, além do Manual do Tutor, cuja tônica será o processo
construção do conhecimento teórico-prático, integrando conteúdos do ensino
fundamental, temas de qualificação para o trabalho e ação comunitária”.
Essa formação será desenvolvida em 160 horas, antes do início do curso,
continuando ao longo das Unidades Formativas, com três horas semanais de
estudo. Os conteúdos e atividades de formação continuada darão seqüência à
formação anterior ao curso ou serão ditados por questões de prática
sugeridas durante a implementação do Programa”.
4. O Sistema de Comunicação e Informação “terá como propósito agilizar o fluxo das
informações indispensáveis para que os demais Sistemas funcionem adequadamente.
Caber-lhe-á, também, manter os vínculos dos alunos com o curso, estimulando a
formação de grupos de estudo e de convivência. Por meio dele, serão divulgadas instruções
da Coordenação Nacional e das Coordenações Municipais do Programa, a Programação
das Estações da Juventude, decisões dos Fóruns a respeito da vida acadêmica dos alunos,
avisos das Universidades relativos à formação dos docentes etc. Da mesma forma, deverá
vincular manifestações dos alunos, dos docentes e dos gestores locais a respeito de quaisquer
aspectos do ProJovem”.
5. O Sistema de monitoramento e avaliação do Programa será responsável “pelo
contínuo aperfeiçoamento do projeto e seu funcionamento regular, permite avaliar a
qualidade do Curso. Compõe-se de dois subsistemas, um interno e outro externo”.
O monitoramento interno “será feito por meio do acompanhamento dos dados de
frequência e de desempenho dos alunos, com base nas fichas de observação e nas provas das
Unidades Formativas. É importante que funcione on line, utilizando uma plataforma capaz
de disponibilizar, praticamente em tempo real, os dados relativos aos alunos e ao
funcionamento dos Núcleos e das Estações Juventude”.
O monitoramento externo “será feito por instituição especializada”, objetivando
“determinar a efetividade do programa” e “deverá incluir” os seguintes componentes:
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 “avaliação diagnóstica inicial, por meio de instrumentos padronizados;
 realização do Exame de Certificação, com base em matriz de habilidades
elaborada com a colaboração dos autores dos Guias de Estudo;
 pesquisas que permitam monitorar e avaliar diferentes aspectos do
Programa, com base em amostras representativas do universo”.
II – VOTO DOS RELATORES
O ProJovem- Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação
Comunitária, apresentado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e objeto da
Medida Provisória nº 238/2005, tem plenas condições de ser aprovado como programa
experimental, nos termos do Artigo 81 da LDB, executável em regime de colaboração, pelas
Secretarias Municipais de Educação, a quem caberá providenciar a certificação dos seus
alunos, através de seus estabelecimentos de ensino, em estreita articulação com os Conselhos
Municipais ou Estaduais de Educação, ou do Distrito Federal, conforme for o caso, nos termos
do Artigo 208 da Constituição Federal e dos Artigos 8º e 9º da LDB – Lei nº 9.394/96.

Brasília(DF), 16 de março de 2005.

Conselheiro Carlos Nejar – Relator

Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto dos Relatores.
Sala das Sessões, em 16 de março de 2005

Conselheiro Cesar Callegari – Presidente

Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro– Vice-Presidente
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DECRETO Nº 5416 - 21/09/2005
Publicado no Diário Oficial Nº 7065 de 21/09/2005

.
Súmula: Os espaços públicos estaduais localizados nas rodovias, escolas,
Faculdades, Universidades, Postos de Saúde e Hospitais Público, todos
subordinados ao Poder Executivo Estadual, não poderão estimular o uso
de bebidas alcoólicas...
.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituição Estadual,
considerando a banalização da propaganda de bebidas alcóolicas;
considerando que essa manifestação de divulgação pode induzir crianças e
adolescentes a entenderem que o uso do álcool é permissível e aceito sem
problemas pela sociedade;
considerando que é imprescindível que todos precisam ser alertados das
graves conseqüências sociais e físicas que o uso abusivo do álcool produz;
considerando que o álcool é a porta de entrada para a utilização de outras
perigosas drogas ilícitas;
considerando que a Constituição Federal (art. 227) e Estadual (arts. 165,
173, 216), o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4°) e o Código de
Defesa do Consumidor (art. 37, § 2°) determinam a garantia da proteção
integral das crianças e adolescentes pelo Poder Público com prioridade
absoluta;
considerando que a opção de estimular e proporcionar condições
adequadas ao exercício da plena cidadania está assegurada pelo Poder
Executivo do Paraná;
considerando que cerca de 70% dos acidentes de trânsito são provocados
pelo uso abusivo do álcool;
considerando que em média 10% da morbidade e/ou mortalidade ocorrida
neste Estado está direta ou indiretamente ligada ao consumo do álcool;
considerando que o acesso de crianças ao uso do álcool tem se dado por
volta dos 10 (dez) anos, que cerca de 11,07% das crianças de 12 (doze) a
18 (dezoito) anos ficam dependentes;

DECRETA:

Art. 1°. Os espaços públicos estaduais localizados nas rodovias, escolas,
Faculdades, Universidades, Postos de Saúde e Hospitais Públicos, todos
subordinados ao Poder Executivo Estadual, não poderão exibir cartazes,
placas de publicidade, ou qualquer tipo de divulgação que vise estimular o
uso de bebidas alcoólicas.
Art. 2°. Esta atuação tem como objetivo primordial evitar a indução ao
consumo de álcool, especialmente por crianças e adolescentes,
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estendendo-se aos condutores de veículos e todos os cidadãos que em
decorrência dessa utilização possam por em risco a saúde ou a vida de
outrem.
Art. 3°. Caberá à Secretaria de Estado dos Transportes, através do
Departamento de Estradas e Rodagens e à Secretaria de Estado da
Segurança Pública, através da Polícia Rodoviária Estadual, a fiscalização e
retirada das peças de divulgação que estiverem sendo expostas nos locais
públicos estaduais, objeto deste Decreto.
Art. 4°. Caberá à Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, através
da Coordenação Antidrogas, e à Secretaria de Estado da Saúde o apoio
técnico e especializado no que diz respeito à prevenção do uso abusivo do
álcool.
Art. 5°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições legais em contrário.
Curitiba, em 21 de setembro de 2005, 184° da Independência e 117° da
República.

ROBERTO REQUIÃO,
Governador do Estado
ALDO JOSÉ PARZIANELLO,
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania
WALDYR PUGLIESI,
Secretário de Estado dos Transportes
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI,
Secretário de Estado da Segurança Pública
CLÁUDIO MURILO XAVIER,
Secretário de Estado da Saúde
CAÍTO QUINTANA,
Chefe da Casa Civil
..
.

--------Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
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Lei 13666 - 05 de Julho de 2002
Publicado no Diário Oficial no. 6265 de 5 de Julho de 2002
(vide Lei 14230, de 26/11/2003)
Súmula: Institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE,
conforme especifica e adota outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Capítulo I
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 1°. Fica instituído o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE,
composto pelos atuais ocupantes de funcionários civis da Administração Direta e
Autárquica, pertencentes ao Quadro Geral do Estado – QGE, que organizará os cargos
públicos de provimento efetivo, decorrentes da alteração, em seis carreiras, fundamentado
nos princípios de qualificação profissional e de desempenho, com a finalidade de assegurar
a continuidade da ação administrativa e a eficiência do serviço público.
Parágrafo único. As disposições da presente Lei não se aplicam aos funcionários dos
demais quadros de pessoal integrantes de carreiras estabelecidas por legislação própria.
Seção II
Das Conceituações
Art. 2°. Para os fins desta Lei, considera-se:
I - Carreira: agrupamento de cargos em classes da mesma profissão ou atividade,
escalonadas segundo hierarquia de serviço, por acesso dos titulares dos cargos que a
integram;
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II - Cargo: unidade funcional básica da estrutura organizacional, de caráter genérico, de
mesmo grau de complexidade/responsabilidade, composto por uma ou mais funções
relacionadas ao desempenho de tarefas da área de atuação estatal, criado por Lei, com
denominação própria e quantidade fixada por classes, pagamento pelo erário e provimento
mediante aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos;
III - Classe: escalonamento hierárquico de desenvolvimento profissional de um cargo, com
idênticas atribuições e responsabilidades;
IV - Função: conjunto de atribuições vinculadas à habilitação correspondente, de caráter
específico para o desempenho de tarefas em um cargo de mesmo grau de
complexidade/responsabilidade;
V - Grau de Complexidade/responsabilidade: atributo do cargo referente ao requisito de
escolaridade e complexidade de tarefas desempenhadas;
VI - Provimento: é o ato de designação de uma pessoa para titularizar um cargo público,
atendidos os requisitos para a investidura;
VII - Progressão: passagem do funcionário público estável de uma referência salarial para
outra de maior valor, atendidos os requisitos estabelecidos para a classe;
VIII - Promoção: passagem do funcionário público estável e em efetivo exercício em uma
classe, para a referência salarial inicial da classe imediatamente superior, dentro do mesmo
cargo;
IX - Movimentação Funcional: alteração do local de trabalho do funcionário estável,
através da remoção, de um órgão para outro, no interesse da Administração Pública, a
pedido do funcionário ou ex-officio;
X - Mudança de Função: alteração da função de funcionário público estável quando este
atender os requisitos constantes de uma outra função, dentro do mesmo cargo, da mesma
complexidade/responsabilidade e classe, e mediante o interesse da Administração Pública;
XI - Tabela de Referência de Vencimento: tabela numérica, composta de indicativo de
classe (coluna) e nível/referência salarial (linha), cuja interseção reflete o vencimento base
sobre a qual incidirão os cálculos de vantagens adicionais de remuneração;
XII - Amplitude Salarial: intervalo entre o menor e o maior vencimento da Tabela de
Referência de Vencimento, compreendida a primeira referência da Classe Inicial e a última
referência da Classe Final;
XIII - Vencimento ou Vencimento base: é a retribuição financeira pelo efetivo exercício do
cargo, correspondente ao símbolo, ou nível (referência salarial) fixado em Lei; e
XIV - Vencimentos ou Remuneração: é a retribuição financeira pelo efetivo exercício do
cargo, correspondente ao vencimento mais as vantagens financeiras asseguradas por Lei.
CAPÍTULO II
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Seção I
Da Composição e do Plano da Carreira
Art. 3°. As Carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE,
serão organizadas em 08 (oito) Cargos, disposto de acordo com a natureza profissional,
complexidade de suas atribuições e nível de escolaridade, sendo que, cada cargo será
composto de 03 (três) classes III, II e I, com as quantidades na forma do disposto nos
Anexos I e VI desta Lei.
§ 1º. As carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, são:
Apoio, Execução, Aviação, Penitenciária, Profissional e Fazendária, conforme segue:
I - Apoio, composta pelo cargo de Agente de Apoio;
II - Execução, composta pelo cargo de Agente de Execução;
III - Aviação, composta pelo cargo de Agente de Aviação;
IV - Penitenciária, composta pelo cargo de Agente Penitenciário;
V - Profissional, composta pelo cargo de Agente Profissional;
VI - ...Vetado....
VI - Fazendária, composto pelos cargos de Agente Fazendário A, Agente Fazendário B e
Agente Fazendário C, exclusiva dos funcionários efetivos do QG alocados na Secretaria de
Estado da Fazenda ou Coordenação da Receita do Estado, na data de publicação desta lei.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
§ 2º. A Classe III de cada cargo será a classe inicial para o ingresso e a Classe I, a final para
o desenvolvimento na carreira.
§ 3º. O requisito de escolaridade mínima dos cargos e das funções de cada cargo são
fixados na forma dos Anexos II e VII desta lei.
§ 4º. A descrição das atribuições dos cargos, regulamentação da carga horária e outras
características atinentes às funções serão definidas em ato do Chefe do Poder Executivo,
ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.
Art. 4º. A jornada de trabalho dos cargos constantes da presente Lei é limitada em 40
(quarenta) horas semanais, ressalvada a da função de médico, que será de 20 (vinte) horas
semanais, observado o disposto no inciso XVI, do Art. 27, da Constituição Estadual.
§ 1º. Ato do Chefe do Poder Executivo poderá determinar jornadas de trabalhos
concentradas ou diferenciadas para cargos ou funções, com jornada mínima de 30 horas
semanais.
§ 2º. A carga horária para funções desempenhadas em locais insalubres, penosos ou
perigosos será avaliada pelo órgão de perícia oficial do Estado, que lavrará laudo de caráter
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individual para a concessão de jornada diferenciada conforme estabelece legislação federal
específica.
§ 3º. Caberá à Unidade de Recursos Humanos competente a perfeita observância do
disposto no parágrafo anterior, acompanhando a movimentação interna do funcionário ou
funcionários que laborem nas referidas jornadas diferenciadas, extinguindo a aplicação
daquelas quando extinto o fato gerador que a atribuiu.
SEÇÃO II
Do Provimento e do Estágio Probatório
Art. 5º. O provimento no cargo se dará na classe inicial, atendidos os seguintes requisitos
para a investidura:
I - existência de vaga no cargo e na classe de ingresso;
II - aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos;
III - registro profissional regular no órgão de classe para as funções cujo exercício
profissional esteja regulamentado por Lei; e
IV - outros requisitos vinculados ao exercício do cargo/função, previstos em legislação e
contemplados no edital de regulamentação do concurso público.
Parágrafo único. A comprovação do preenchimento dos requisitos I a IV do caput deste
artigo precederá a nomeação.
Art. 6º. A inspeção médica realizada por órgão de perícia oficial do Estado precederá
sempre o ingresso no serviço público estadual, podendo integrar a inspeção, o exame
psicológico.
§ 1º. A inspeção médica e, se exigido no concurso, o exame psicológico, terão caráter
eliminatório.
§ 2º. O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da
Administração e da Previdência – SEAP, regulamentará o exame psicológico no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei, prevendo, inclusive, a
possibilidade de interposição de recurso administrativo, podendo ser concedido, à critério
da autoridade competente, efeito suspensivo ao recurso, contra a decisão do órgão de
perícia oficial do Estado.
Art. 7°. O estágio probatório será de 3 (três) anos de efetivo exercício na função e classe,
observado o disposto no Parágrafo 4º, do Art. 36 da Constituição Estadual.
§ 1º. O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da
Administração e da Previdência - SEAP, poderá estabelecer desdobramento dos requisitos
para o estágio probatório.
§ 2º. O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da
Administração e da Previdência – SEAP, regulamentará, no prazo de 180 (cento e oitenta)
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dias a partir da publicação desta Lei os critérios para a avaliação de desempenho para o
estágio probatório.
SEÇÃO III
Do Desenvolvimento na Carreira
Art. 8º. O desenvolvimento profissional na carreira se dará pelos institutos da progressão,
promoção e mudança de função.
Art. 9º. A progressão se dará na classe, ao funcionário estável, por antigüidade, avaliação
de desempenho e por titulação.
§ 1º. A progressão por antigüidade ocorrerá a cada cinco anos de efetivo exercício na classe
e será equivalente a uma referência salarial.
I - o estágio probatório será computado para a concessão de progressão por antigüidade;
II - não se contará o tempo correspondente a contratos por prazo determinado, continuados
ou não, firmados com o Estado do Paraná, para efeitos desse parágrafo; e
III - não se contará o tempo correspondente a afastamentos não remunerados para efeito
desse parágrafo.
§ 2º. A progressão por Avaliação de Desempenho será equivalente a uma referência
salarial.
I - O critério "conceito" para a progressão de que trata esse parágrafo, deverá ser o
equivalente ao conceito máximo estabelecido em regulamento específico; e
II - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da
Administração e da Previdência – SEAP, estabelecerá os demais critérios, a periodicidade e
a competência para a aplicação e concessão desta modalidade de progressão.
§ 3º. A progressão por Titulação ocorrerá pelos seguintes critérios:
I - para o cargo de Agente de Apoio e Agente Fazendário C: até dois níveis na função, a
cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida,
sendo um nível para cada 40 (quarenta) horas ou por experiência.
II - para o cargo de Agente de Execução e Agente Fazendário B: até dois níveis na função,
a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida,
sendo um nível para cada 80 (oitenta) horas ou por experiência.
III - para o cargo de Agente de Aviação: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por
ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada
80 (oitenta) horas ou por experiência.
IV - para o cargo de Agente Penitenciário: até dois níveis na função, a cada quatro anos,
por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para
cada 80 (oitenta) horas ou por experiência.
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V - para o cargo de Agente Profissional e Agente Fazendário A: até dois níveis na função, a
cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida,
sendo um nível para cada 180 (cento e oitenta) horas ou por experiência.
§ 4º. Os títulos de que trata o parágrafo anterior não poderão ser computados de forma
cumulativa para efeitos da progressão por titulação, ficando sem eficácia administrativa
após sua utilização para a presente progressão.
§ 5º. Serão aceitos apenas certificados ou diplomas expedidos por Instituição de Ensino
reconhecida legalmente e/ou aqueles contemplados em regulamento específico.
Art. 10. A promoção ocorrerá a cada quatro anos, para o funcionário estável, dentro de um
mesmo cargo, devendo observar os seguintes requisitos:
I - existência de vaga na classe;
II - avaliação de títulos, tais como titulação escolar formal, experiência e ou tempo de
serviço;
III - tempo mínimo de dois anos de efetivo exercício na classe e na função e somente após
o estágio probatório;
IV - obtenção de conceito satisfatório nas avaliações de desempenho a que for submetido; e
V - atendimento dos demais requisitos da classe a que estará concorrendo, previstos em
legislação específica.
Parágrafo único. Ato do Chefe do Poder Executivo estabelecerá os critérios e a
competência para a concessão de promoção, ouvida previamente a Secretaria de Estado da
Administração e da Previdência - SEAP.
Art. 11. A mudança de função poderá ocorrer quando o funcionário público estável que
atender os requisitos constantes de uma outra função, dentro do mesmo cargo, da mesma
complexidade/responsabilidade e classe, poderá desempenhar outra função, por necessidade
da Administração Pública ou impossibilidade de atuação em sua função original, observado
o perfil profissiográfico, sempre a critério da Secretaria de Estado da Administração e da
Previdência - SEAP.
SEÇÃO IV
Da Movimentação de Pessoal
Art. 12. Os funcionários ocupantes de cargos público do Quadro Próprio do Poder
Executivo do Estado do Paraná - QPPE terão lotação na Secretaria de Estado da
Administração e da Previdência – SEAP, e serão alocados nos órgãos da Administração
Direta e Autárquica.
§ 1º. A movimentação do pessoal do QPPE, no âmbito da Administração Direta e
Autárquica, dentro do mesmo quadro funcional, se dará pelo instituto da remoção, por Ato
do titular da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.
§ 2º. ...Vetado...
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§ 2º. No âmbito da carreira de Agente Fazendário, a remoção ficará restrita somente entre a
Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA e Coordenação da Receita do Estado – CRE.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
§ 3º. Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da movimentação de
pessoal.
SEÇÃO V
Do Vencimento e da Remuneração
Art. 13. Aplicam-se aos integrantes da presente estruturação administrativa e funcional, as
Tabelas de Referência de Vencimento, na forma dos Anexos III e VIII , desta Lei.
Art. 14. A estruturação das tabelas de vencimento observará que a amplitude salarial entre
a primeira referência salarial da classe inicial (III) e a última referência da classe final (I),
não poderá ser superior a 4,5 (quatro vírgula cinco) vezes, para cada cargo.
Parágrafo único. Nenhuma tabela de vencimento do Quadro Próprio do Poder Executivo
do Estado do Paraná - QPPE poderá possuir valor inicial menor que a referência inicial da
Classe III do Cargo de Agente de Apoio e valor final maior que a referência final da Classe
I do Cargo de Agente Profissional.
Art. 15. Aplicam-se aos integrantes da presente estruturação administrativa e funcional, a
seguinte estrutura de remuneração:
(vide Lei 14077, de 04/07/2003)
I - vencimento base ou vencimento;
II - Adicional por Tempo de Serviço;
III - Salário-Família;
IV - Vantagens atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função, sobre o
vencimento base do cargo efetivo, em locais definidos por Lei, aos funcionários que
laborem, com habitualidade, em locais insalubres, penosos ou em contato permanente com
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida;
V - Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE: retribuição financeira de caráter
transitório, para atividades ou tarefas não previstas para o cargo ou função e que necessitem
de continuidade e prontidão durante as 24 horas do dia, não podendo ser superior a 100%
do vencimento base, incompatível com serviço extraordinário ou horas extras e desde que
não esteja contemplada em gratificações ou adicionais de mesma natureza ou peculiaridade,
não sendo incorporável na inatividade, sendo extinta sua aplicação quando extinto o fato
gerador que a deu ensejo;
(Revogado pela Lei 15044 de 30/03/2006)
VI - Encargos Especiais: retribuição financeira extraordinária, de caráter transitório, para
atividades ou tarefas de maior responsabilidade previstas em Lei ou regulamento, cujo
valor monetário não poderá exceder a 4/5 (quatro quintos) do vencimento base, desde que
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não esteja contemplada em gratificações ou adicionais de mesma natureza ou peculiaridade,
não sendo incorporável na inatividade e sendo extinta sua aplicação quando extinto o fato
gerador que a deu ensejo; e
(Revogado pela Lei 15044 de 30/03/2006)
VII - Outras vantagens atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função,
calculadas sobre o vencimento base do cargo efetivo, previstas em Lei.
§ 1º. As vantagens do desempenho do cargo/função serão atribuídas por exercício em local
considerado insalubre, penoso ou perigoso, ouvindo-se, previamente, o órgão de perícia
oficial do Estado, que lavrará laudo de caráter individual, identificando o funcionário ou
funcionários que a elas farão jus, exceto para aquelas atividades ou operações no âmbito do
Sistema Único de Saúde – SUS, conforme estabelece o Art. 6º da Lei n.º 10.692, de 27 de
dezembro de 1993.
§ 2º. As vantagens auferidas por trabalho de natureza especial com risco de vida observarão
as situações estabelecidas em legislação específica.
§ 3º. As vantagens de que tratam os incisos IV, V e VI do caput deste artigo, são
mutuamente excludentes.
§ 4º. Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a concessão e fixará os valores do
TIDE e dos Encargos Especiais para aplicação aos integrantes do QPPE, ouvida
previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.
Art. 16. O regime de plantão deverá ser remunerado apenas quando ocorrer, ficando a
cargo da unidade de recursos humanos competente, o acompanhamento e registro de cada
ocorrência.
Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo ouvida previamente a Secretaria de Estado
da Administração e da Previdência – SEAP, estabelecerá os demais critérios e a
competência para a aplicação e concessão do plantão.
Art. 17. Caberá à Unidade de Recursos Humanos competente a perfeita observância do
disposto nos parágrafos anteriores, acompanhando a movimentação interna do funcionário
ou funcionários que recebam as referidas gratificações, extinguindo a aplicação daquelas
quando extinto o fato gerador que as deu ensejo.
Art. 18. Ficam criadas as seguintes vantagens, para aplicação exclusiva aos funcionários
integrantes do QPPE:
(vide Lei 14077, de 04/07/2003)
I - Adicional de Atividade Penitenciária – AAP: retribuição financeira fixada em valor,
de natureza permanente, exclusiva para o cargo e função de Agente Penitenciário, relativa
ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida inerente à função, incorporável
para todos os efeitos legais;
II - Adicional de Vôo – AAV: retribuição financeira fixada em valor, de natureza
permanente, para o cargo Agente de Aviação, relativa ao caráter penoso, insalubre,
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perigoso e com risco de vida da atividade de vôo, incompatível com serviço extraordinário
ou horas extras e incorporável para todos os efeitos legais;
II - Adicional de Vôo – AAV: retribuição financeira fixada em valor, em duas parcelas,
sendo uma fixa de natureza permanente e outra variável, para o cargo de Agente de
Aviação, relativa ao caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida da atividade de
vôo, incompatível com serviço extraordinário ou horas extras e incorporável para todos os
efeitos legais.
(Redação dada pela Lei 14077, de 04/07/2003)
III - Gratificação de Atividade Técnica – GAT: retribuição financeira fixada em valor, de
natureza transitória, para o cargo Agente Profissional, para atividades de gerenciamento de
projetos, atividades ou setores funcionais, não podendo ser superior ao vencimento base,
incompatível com cargo de provimento em comissão, função gratificada, Gratificação de
Atividade em unidade Penal e Correcional Intra Muros - GADI, Encargos Especiais e
Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE;
III - Gratificação de Atividade Técnica e Suporte Técnico– GAST: retribuição
financeira fixada em valor absoluto, de natureza transitória exclusiva dos cargos Agente
Profissional, Agente de Execução e Agente de Apoio, vinculada a atividades técnicas e de
suporte técnico de gerenciamento de projetos, atividades ou setores funcionais, não
podendo ser superior ao vencimento base da referência salarial inicial de cada classe,
incompatível com o cargo de provimento em comissão, função gratificada, e demais
gratificações ou adicionais previstas nesta lei, além dos Encargos Especiais e regime de
Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE a que se refere a Lei 6.174/70.
(Redação dada pela Lei 15044 de 30/03/2006)
IV - Gratificação de Atividade de Saúde – GAS: retribuição financeira fixada em valor,
de natureza transitória, relativa ao caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida
da atividade de saúde, incompatível com a Gratificação de Atividade Técnica – GAT,
Adicional de Atividade Penitenciária – AAP e Gratificação de Atividade em unidade Penal
ou Correcional Intra Muros – GADI, não incorporável na inatividade;
V - Gratificação de Atividade Artística – GAA: retribuição financeira fixada em valor, de
natureza transitória, exclusiva para as funções de Bailarino e Músico, que atuem no Centro
Cultural Teatro Guaíra - CCTG, não incorporável na inatividade;
VI - Gratificação de Atividade em Unidade Penal ou Correcional Intra Muros –
GADI: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, para outros cargos e
funções nas unidades penais ou correcionais, relativa ao caráter penoso, perigoso, insalubre
e com risco de vida no contato direto e contínuo com o presidiário, não incorporável na
inatividade;
VII – ...Vetado...
VII – Gratificação de Atividade Fazendária – GAF – retribuição financeira fixada em
valor, de natureza transitória, para o cargo de Agente Fazendário, relativa as atividades de
responsabilidade na Gestão Fiscal do Estado, exclusivamente para os funcionários alocados
na Secretaria de Estado da Fazenda ou Coordenação da Receita do Estado; e
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(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
VIII - ...Vetado...
VIII - Gratificação de Incentivo à Titularidade – GITI – retribuição financeira mensal
de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor básico para o cargo de Agente Profissional, aos
funcionários portadores de Títulos de Programas de pós graduação, especialização ou
aperfeiçoamento, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, emitidos por
instituições de ensino superior regular ou órgão/unidade/centro de capacitação e/ou
treinamento governamental.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
§ 1º. Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a aplicação e fixará os valores das
gratificações a que se referem os incisos anteriores.
§ 2º. O funcionário que optar pelas vantagens de que tratam os incisos IV, V e VI do caput
do Artigo 15, desta Lei, não poderá receber as vantagens de que trata este artigo e a
Gratificação pelo exercício de Encargos Especiais do cargo de provimento em comissão.
CAPÍTULO III
Do Enquadramento
Art. 19. Os atuais funcionários do Quadro Geral - QG serão enquadrados no Quadro
Próprio do Poder Executivo - QPPE, observados os seguintes procedimentos e na ordem:
I - enquadramento na Tabela de Correlações de Cargos e Funções do Quadro Geral – QG
para Cargos e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, na forma do Anexo
IV e IX desta Lei;
II – enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas
Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III desta Lei;
III - ...Vetado...
III - enquadramento salarial para os ocupantes de cargos da carreira de Agente Fazendário
em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de
Vencimento constante do Anexo VIII desta Lei.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
IV - ...Vetado....
IV - após o enquadramento, previsto no inciso II, o Agente Profissional de nível
universitário, ativo e inativo, terá o enquadramento ajustado considerando a carga horária
curricular de formação universitária, obedecendo o seguinte critério:
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(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
a) ...Vetada....
a) até 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, o profissional permanecerá na referência
salarial conforme previsto no inciso II deste artigo;
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
b) ...Vetada...
b) acima de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, o profissional avançara um nível de
referência salarial a cada 200 horas adicionais de carga horária curricular.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
§ 1º. Considera-se vencimento do cargo, para fins do presente enquadramento:
a) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Apoio e Agente Fazendário C do QPPE:
vencimento base;
b) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Execução e Agente Fazendário B do
QPPE: vencimento base;
c) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente de Aviação do QPPE:
vencimento base;
d) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Penitenciário do QPPE:
vencimento base; e
e) para as funções do Cargo de Técnico III, II e I do QG enquadrados no Cargo Profissional
e Agente Fazendário A do QPPE: vencimento base mais Verba de Representação e mais
Gratificação de Produtividade a que se refere a Lei nº 11.714, de 07 de maio de 1997.
§ 2º. ...Vetado...
§ 2º. Os servidores portadores de diploma de curso superior, não enquadrados nos Cargos e
Funções de Técnico III, II e I do Quadro Geral – QG, serão enquadrado, com base no
vencimento básico, no cargo de Agente Profissional do Quadro Próprio do Poder
Executivo, conforme suas formações.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
§ 3º. ...Vetado...
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§ 3º. O enquadramento dos servidores de nível universitário lotados na Secretaria de Estado
dos Transportes e no Departamento de Estradas de Rodagem será efetivado através da
presente lei, com alteração para 190% (cento e noventa por cento) do percentual citado no
artigo 2º da Lei nº 11.714/97, de 07 de maio de 1997.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
Art. 20. Os atuais funcionários aposentados e pensionistas do Quadro Geral - QG serão
enquadrados no Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, observados os seguintes
procedimentos e na ordem:
I - enquadramento na Tabela de Correlação de Cargos e Funções do Quadro Geral – QG
para os Cargos e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, na forma dos
Anexos IV e IX desta Lei;
II - enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas
Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III desta Lei.
III - ...Vetado....
III - enquadramento salarial para os ocupantes da carreira de Agente Fazendário em valor
superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do
Anexo VIII desta Lei.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
Parágrafo único. Considera-se benefício ou provento, para fins do presente
enquadramento:
a) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Apoio do QPPE: vencimento base;
b) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Execução do QPPE: vencimento base;
c) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Penitenciário do QPPE:
vencimento base; e
d) para as funções do Cargo Técnico III, II e I do QG enquadrados no Cargo Profissional
do QPPE: vencimento base mais Verba de Representação e mais Gratificação de
Produtividade a que se refere a Lei nº 11.714 de 07 de maio de 1997.
Art. 21. Os funcionários atualmente ocupantes das funções de Médico Plantonista,
Sanitarista e Técnico Especialista, com formação em Medicina, serão enquadrados na
função de Médico.
§ 1º. ...Vetado...
§ 1º. Os servidores portadores de diploma de curso superior, não enquadrados nos Cargos e
Funções de Técnico III, II e I do Quadro Geral – QG, serão enquadrados no cargo de
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Agente Profissional e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo, conforme suas
formações.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
§ 2º. ...Vetado...
§ 2º. Os funcionários atualmente ocupantes dos cargos de Músico de Orquestra, Spalla,
Maestro Adjunto e Maestro Titular serão enquadrados na função de Músico de Orquestra,
desde que atendam aos respectivos requisitos de escolaridade. Os demais ocuparão a função
de Instrumentista Musical.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
Art. 22. A execução do presente enquadramento será de responsabilidade das unidades de
recursos humanos de cada órgão, sob supervisão de comissão designada pelo titular da
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.
Art. 23. Os demais termos necessários ao cumprimento do enquadramento serão definidos
e divulgados pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Lei.
Art. 24. O prazo prescricional para revisão dos efeitos funcionais e financeiros decorrentes
desta Lei se encerra em um ano, a contar de sua publicação.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 25. Ficam incorporadas ao vencimento base as vantagens de que tratam os Artigos 2º e
5º, da Lei nº 11.714, de 07 de maio de 1997, para o Cargo Técnico III, II e I, do Quadro
Geral.
Art. 26. A primeira promoção, para o pessoal ativo, ocorrerá:
I - para o cargo Agente de Apoio e Agente Fazendário C: após 18 (dezoito) meses a partir
do enquadramento da presente Lei;
II - para o cargo Agente de Execução, Agente de Aviação, Agente Penitenciário e Agente
Fazendário B: após 12 (doze) meses a partir do enquadramento da presente Lei; e
III - para o cargo Agente Profissional e Agente Fazendário A: imediatamente à publicação
desta Lei.
Parágrafo único. Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administração e da
Previdência – SEAP, o Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da primeira
promoção.
Art. 27. ...Vetado...
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Art. 27. A primeira promoção prevista no art. 26 – Capítulo IV da presente Lei obedecerá
ao seguinte critério, sem prejuízo aos demais critérios:
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
a) ...Vetada...
a) o exercício de 3 (três) anos consecutivos ou 5 (cinco) anos alternados no desempenho
dos cargos de Secretário de Estado, Diretor Geral, Diretor Presidente ou funções
assemelhadas, permitirá a progressão em 11 (onze) referências salariais;
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
b) ...Vetada...
b) o exercício de 3 (três) anos consecutivos ou 5 (cinco) anos alternados no desempenho
dos cargos de Diretor de Área, Superintendente Regional, Chefe de Centro/Escritório
Regional, Coordenador de Área ou funções assemelhadas, permitirá a progressão em 9
(nove) referências salariais; e
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
c) ...Vetada...
c) o exercício de 3 (três) anos consecutivos ou 5 (cinco) anos alternados no desempenho
dos cargos de Chefe de Departamento, Assessor de Diretoria, Gerente, Chefe de Divisão,
Chefe de Seção, Chefe de Distrito, Fiscal de Obra, Agente Agropecuário ou funções
assemelhadas, permitirá a progressão em 7 (sete) referências salariais.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
Parágrafo único. ...Vetado...
Parágrafo único. As funções de que trata o presente artigo não poderão ser computadas de
forma cumulativa para efeito de promoção, ficando sem eficácia administrativa após sua
utilização para a presente promoção.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
Art. 28. A primeira progressão por tempo de serviço, para o pessoal ativo, ocorrerá:
I - para o cargo Agente de Apoio e Agente Fazendário C: após 18 (dezoito) meses contados
a partir do enquadramento da presente Lei;
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II - para o cargo Agente de Execução, Agente de Aviação, Agente Penitenciário e Agente
Fazendário B : após 18 (dezoito) meses contados a partir do enquadramento da presente
Lei; e
III - para o cargo Agente Profissional e Agente Fazendário A: 12 (doze) meses contados a
partir do enquadramento da presente Lei.
Parágrafo único. Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administração e da
Previdência – SEAP, o Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da primeira
progressão.
Art. 29. O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da
Administração e da Previdência – SEAP, redistribuirá as quantidades de cargos vagos nas
classes, para fins de promoção.
Art. 30. As gratificações a que se refere o Anexo V, ficam convertidas em valor
correspondente ao percebido na data de publicação desta Lei, sendo devidas enquanto o
funcionário permanecer no local, ficando vedada sua percepção para os demais
funcionários do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE.
§ 1º. As gratificações a que se refere o Artigo 18 serão implementadas no prazo de 12
(doze) meses contados a partir da publicação da presente Lei.
§ 2º. ...Vetado...
§ 2º. A gratificação a que se refere o art. 15, inciso VI, será estendida retroativamente ao
mês de março de 2002, a partir da publicação da presente lei, aos funcionários da SEAB
não atingidos pelo Decreto nº 5391, de 04 de março de 2002.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
§ 3°. Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a regra de transição da situação
atual, promovendo a compatibilização para o previsto no Artigo 18, desta Lei.
Art. 31. ...Vetado...
Art. 31. Ficam criados, no âmbito da Assessoria Especial para Assuntos Indígenas – AAI,
órgão vinculado à Governadoria, os seguintes cargos de provimento em comissão:
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
I - ...Vetado...
I - 1 (um) cargo de Assessor Especial , símbolo DAS-1;
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
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II – ...Vetado...
II – 2 (dois) cargos de Assessor Administrativo, símbolo 3-C;
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
III - ...Vetado...
III - 1 (um) cargo de Assessor Técnico, símbolo 5-C.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
Art. 32. ...Vetado...
Art. 32. Fica a tabela de vencimentos anexa ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) do Governo do Estado, reajustada em 20%, conforme a Planilha nº 01, em anexo.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
Art. 33. ...Vetado...
Art. 33. Fica o Governo do Estado do Paraná autorizado a adequar os cargos de servidores
penitenciários de acordo com a função que vêm exercendo, ou por opção, conforme a
qualificação técnica, a responsabilidade técnica e o nível de escolaridade exigíveis para
cada caso, no período de 90 (noventa) dias a partir da publicação desta lei.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
Art. 34 . ...Vetado...
Art. 34 . Os servidores penitenciários e educadores sociais têm direito à aposentadoria
especial, devido à natureza de trabalhos insalubres, perigosos e penosos, após o exercício
de 25 anos de suas respectivas funções.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
Art. 35. ...Vetado...
Art. 35. Será garantida a participação dos representantes dos sindicatos de servidores
estaduais junto à Secretaria de Estado de Administração e Previdência (SEAP), bem como a
cada secretaria/órgão, nas comissões e/ou mecanismos que definirão os termos do
enquadramento, nas regulamentações e decisões/ações relacionadas à implantação,
desenvolvimento e manutenção do Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE), instituído
pela presente lei.
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(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
Parágrafo único. ...Vetado...
Parágrafo único. Os sindicatos de servidores estaduais de cada secretaria/órgão indicará os
seus representantes e na ausência destes, os servidores das respectivas instituições definirão
seus representantes em Assembléia Geral, especificamente convocada para tal finalidade.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
Art. 36. ...Vetado...
Art. 36. Fica assegurada a revisão anual das Tabelas de Referência de Vencimento Base
das carreiras que integram o Anexo III desta Lei, de forma cumprir-se os ditames das
Constituições Federal (art. 37, inciso X) e Estadual (art. 27, inciso X).
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
Art. 37. ...Vetado...
Art. 37. O enquadramento de que trata o Capítulo III, desta Lei, será efetivado no mês
julho.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
Art. 38. ...Vetado...
Art. 38. Fica estabelecida Data Base para os Servidores do Quadro Próprio do Poder
Executivo – QPPE, a data de publicação da presente Lei.
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
Art. 39. ...Vetado...
Art. 39. Fica incorporado ao Vencimento Base do QPPE, (Quadro Próprio do Poder
Executivo) a gratificação de R$ 100,00 (cem reais) , dada a título de assiduidade aos
funcionários do QGE (Quadro Geral do Estado).
(Dispositivo promulgado pela Assembléia Legislativa e publicado em 16/09/2002 pela Lei
13757 de 09/09/2002)
Art. 40. Os atos referentes à aplicação da presente Lei correrão por conta da dotação
orçamentária específica do Poder Executivo, com os respectivos cancelamentos de
programas governamentais e cujos efeitos financeiros ocorrerão a partir de sua publicação.
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Art. 41. Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará os casos omissos a esta Lei,
ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.
Art. 42. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei n.º
7.424, de 17 de dezembro de 1980, e disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 05 de julho de 2002.

Jaime Lerner
Governador do Estado
Ricardo Augusto Cunha Smijtink
Secretário de Estado da Administração e da Previdência
José Cid Campêlo Filho
Secretário de Estado do Governo

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
ANEXOS:
Exibir
anexo6382_728.xls

Descrição

© 2000 - Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n
80.530-915 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná

490

topo

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Ofício nº 153-DIE/SEED

Curitiba, 15 de abril de 2.005.

Referência: Consultas ao Conselho Estadual de Educação.

Senhor Secretário:

Solicitamos a Vossa Excelência o encaminhamento das consultas em
anexo, ao Conselho Estadual de Educação, referentes ao prazo da prorrogação de
autorização para funcionamento e reconsideração dos Pareceres nº 96/05-CEE e
101/05-CEE.

Atenciosamente,

Ana Lúcia de Albuquerque Schulhan,

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Exmo. Sr
Maurício Requião de Mello e Silva,
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Nesta Pasta

M.L.H./BAUM 2005 – Atos Diversos - Ofício 153/05

491

PROCESSO N.° 1231/05

PROTOCOLO N.º 5.673.369-8

DELIBERAÇÃO N.º 08/05

APROVADA EM 09/12/05

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS
INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: Delegação de competência à SEED para a regularização de vida escolar dos
alunos das Habilitações Profissionais do Ensino de 2º Grau de quatro (04) anos,
na vigência da Lei 5.692/71, para fins de prosseguimento de estudos.
RELATORES: PAULO MAIA DE OLIVEIRA, ARNALDO VICENTE, DOMENICO
COSTELLA, MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL, OSCAR ALVES,
ROMEU GOMES DE MIRANDA, LUCIANO PEREIRA MEWES e
LYGIA LUMINA PUPATTO.
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO do Estado do Paraná,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as disposições
constantes da Indicação n.º 02/05, da Câmara de Legislação e Normas, que a esta se incorpora
DELIBERA:
Art. 1.º - A instituição de ensino poderá conferir, excepcionalmente, o
Certificado de Conclusão do Ensino de 2º Grau, para fins de prosseguimento de estudos, a
alunos da Habilitação Profissional, de quatro (4) anos, ofertado no Sistema Estadual de
Ensino do Paraná, sob a égide da Lei n.º 5.692/71 e do Parecer n.º 45/72-CFE, desde que:
I – aprovado nas três (3) séries/ano;
II – cursado o total de duas mil e duzentas (2.200) horas e,
III – cumpridos os estudos de todas as disciplinas obrigatórias do
Núcleo Comum (Resolução n.º 06/86-CFE e Deliberação n.º 04/87-CEE).
Art. 2º - Caberá à SEED manifestar-se sobre a regularização de vida
escolar nos casos apresentados no artigo anterior.
Art. 3º - As escolas deverão encaminhar à SEED, anualmente, relatório
circunstanciado sobre as regularizações de vida escolar realizadas.
Art. 4º - Os casos omissos deverão ser encaminhados ao CEE.
Art. 5º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala Pe. José de Anchieta, em 09 de dezembro de 2005.
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PROCESSO N.° 1231/05

PROTOCOLO N.º 5.673.369-8

Indicação n.º 02/05 - CLN

APROVADA EM 09/12/05

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS
INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: Delegação de competência à SEED para a regularização de vida escolar dos
alunos das Habilitações Profissionais do Ensino de 2º Grau de quatro (04) anos,
na vigência da Lei 5.692/71, para fins de prosseguimento de estudos.
RELATORES: PAULO MAIA DE OLIVEIRA, ARNALDO VICENTE, DOMENICO
COSTELLA, MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL, OSCAR ALVES,
ROMEU GOMES DE MIRANDA, LUCIANO PEREIRA MEWES e
LYGIA LUMINA PUPATTO.
I – RELATÓRIO
1. Histórico
Com a promulgação da Lei n. 5.692/71 institui-se, de forma compulsória, o
Ensino de Segundo Grau, profissionalizante.
Durante as décadas de 70, 80 e nos primeiros anos da década de 90, não
diferentemente dos outros estados, o Paraná ofertou de forma disseminada cursos
profissionalizantes, principalmente os de Contabilidade e de Magistério, o que provocou um
excesso de profissionais formados nestas áreas.
Em 1996, com a promulgação da LDB n° 9.394/96, foi implantado o PROEM Programa de Expansão, Melhoria e Inovação do Ensino Médio do Paraná. A maioria dos
estabelecimentos de ensino da Rede Pública Estadual passou a ofertar apenas o Ensino Médio.
A LDB n° 9.394/96, em particular o contido nos artigos 39 a 42, capítulo III,
que preconizam a independência e a articulação da Educação Profissional com a Educação
Básica, criou identidade própria para essa modalidade de ensino. Apesar do Ensino Médio ter
entre seus objetivos a preparação geral para o trabalho, é evidente que a Educação
Profissional não se constitui parte diversificada do Ensino Médio. O que a lei indica é que
deve existir a articulação e a complementariedade entre o Ensino Médio e a Educação
Profissional.
O Decreto Federal n.º 5.154/04 revogou o de n.º 2.208/97, que regulamentava o
§ 2° do artigo 36 e os artigos 39 a 41 da Lei n.° 9.394/96 e definia os objetivos e os níveis da
educação Profissional, além de orientar para a formação dos currículos dos cursos técnicos.
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Segundo Aidar (1997), uma das mudanças introduzidas pelo Decreto Federal
n.° 2.208/97 diz respeito à organização curricular da Educação Profissional Técnica, que
“passa a ser própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma
concomitante ou seqüencial a este” (p. 35).
A Resolução CEB/CNE n.° 04/99, que institui as Diretrizes Nacionais revogou
o Parecer do Conselho Federal de Educação n.° 45/72 e as regulamentações posteriores, no
que diz respeito às habilitações profissionais instituídas pelos Conselhos Estaduais, que
normatizavam a Educação Profissional pelos princípios e normas da Lei Federal n.° 5.692/71,
que foi revogada pela Lei Federal n.° 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Por meio do Parecer n.° 10/2000, o CNE/CEB orienta os Conselhos Estaduais
de Educação sobre procedimentos para implantar a Educação Profissional de Nível Técnico.
No Estado do Paraná o Conselho Estadual de Educação é o órgão responsável
pela normatização de Educação Profissional Técnica de Nível Médio para o Sistema Estadual
de Educação.
Em 17/12/1997, pela Deliberação n.° 14/97-CEE, aprovou em caráter
experimental, as Diretrizes Curriculares da Educação Profissional, com validade regional e
com duração até a edição das Diretrizes Curriculares Nacionais.
Da edição do Parecer n.° 16/99 e da Resolução n.° 4/99 ambos do CEB/CNE,
que instituíram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, o Conselho Estadual de Educação do Estado Paraná se dedicou ao estudo da
matéria para normatizá-la adequadamente, aprovando em 28/09/00 a Deliberação n.° 002/00,
fixando para o Estado do Paraná as normas complementares às Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Profissional em Nível Técnico.
A edição da Lei n.º 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, elaborada em consonância com os princípios da Constituição Federal, trouxe
profundas mudanças para o Sistema Educacional Brasileiro, tanto em relação à gestão e à
organização, quanto à ação educativa, ao consagrar como princípios: a liberdade, a
autonomia, a flexibilidade e a democracia .
Segundo ILMA VEIGA (1998),
“a autonomia é, pois, questão fundamental numa instituição educativa
envolvendo quatro dimensões, relacionadas e articuladas entre si:
administrativa, jurídica, financeira e pedagógica. Essas dimensões implicam
direitos e deveres e, principalmente, um alto grau de compromisso e
responsabilidade de todos os segmentos da comunidade escolar. As diferentes
dimensões da autonomia são interdependentes.

(...)
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Em seu art. 12, inciso I, a LDBEN prevê que os estabelecimentos de ensino,
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a
incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Portanto, fica
clara a necessidade de que a ação educativa:
1. constitua-se em ato intencional e diversificado;
2. atenda às políticas de apoio, à implementação de inovações e especificidades de
cada modalidade de ensino;

3. considere as diferenças culturais regionais e locais que assegurem a
formação do cidadão;
4. responsabilize-se pela assimilação do conhecimento elaborado para a

construção de novos conhecimentos direcionados por princípio pedagógico
integrador, interdisciplinar e criativo.
Vale chamar a atenção para a variedade terminológica empregada pelo
legislador: proposta pedagógica (arts. 12 e 13), plano de trabalho (art.13),
projeto pedagógico (art. 14), o que poderá trazer confusões conceituais e,
conseqüentemente, operacionais. A proposta pedagógica ou projeto
pedagógico relaciona-se à organização da sala de aula e a outras atividades
pedagógicas e administrativas. Isso significa que o plano de trabalho é o
detalhamento da proposta ou projeto (art. 13). Portanto, compete aos
docentes, à equipe técnica (supervisor, coordenador pedagógico, diretor,
orientador educacional) e aos funcionários elaborar e cumprir o plano de
trabalho, também conhecido por plano de ensino e plano de atividades. É por
esse caminho que vai sendo construído o planejamento participativo e as
estratégias de ação da escola. (Ilma Veiga, 1999, p. 12).”
Devem ser considerados como elementos balizadores e referencial básico, os
princípios filosóficos, epistemológicos, educacionais e pedagógicos propostos pela legislação vigente.

Esta normatização, da mesma forma, encontra consonância com as
Diretrizes Curriculares Nacionais fixadas no Parecer n.º 15/98 - CNE/CEB, aprovado em
01/06/98, que, por sua vez, encontra estofo na LDB n.º 9.394/96 que além dos lineamentos
gerais no que tange aos conteúdos curriculares para a educação básica contidos no art. 27,
prevê, para o ensino médio:
“Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste
Capítulo e as seguintes diretrizes:
I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da
ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e
da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao
conhecimento e exercício da cidadania;
II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos
estudantes;
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III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória,
escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das
disponibilidades da instituição.
§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de
tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:
I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção
moderna;
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem;
III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao
exercício da cidadania.
§ 2º O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo
para o exercício de profissões técnicas.
§ 3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao
prosseguimento de estudos.
§ 4º A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação
profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino
médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação
profissional.”

Assim, não se vê similitude entre o Curso de 2º Grau normatizado pela LDB
n.º 5.692/71, revogada pela LDB n.º 9.394/96 que normatiza o Ensino Médio. Portanto, os
Cursos de 2º Grau objeto de reconhecimento com fins de certificação dos alunos para
prosseguimentos de estudos, devem ser analisados separadamente do Ensino Médio pois, não
são cursos idênticos.
Para tanto, a Secretaria de Estado da Educação encaminhou diversas vezes a
este colegiado proposta de delegação de competência para que a DIE/SEED proceda à
regularização de vida escolar dos alunos de Habilitações Profissionais, no Ensino de 2º Grau,
da Lei n.º 5.692/71, que foi revogada pela LDB n.º 9.394/96, Educação a Distância e Curso de
Formação de Docentes na Modalidade Normal, Nível Médio, alterando “o art. 42, da
Deliberação n.º 09/2001(...) do CEE/PR”.
Para dirimir essas questões, a SEED propõe que seja formada uma comissão
Especial Permanente no Departamento de Infra Estrutura (DIE) por meio de Ato Secretarial.
A SEED fundamenta sua proposta na necessidade de maior agilidade para
resolver os casos de Regularização de Vida Escolar.
A Lei Estadual n.º 4.978/64, que institui o Sistema Estadual de Ensino no
Paraná, na Seção II, art. 74 e letras, cria o Conselho Estadual de Educação e fixa como suas
atribuições a normatização complementar à esta Lei, bem como a proposição de medidas que
visem a expansão e o aperfeiçoamento do ensino no Estado.
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Como conseqüência, o Regimento deste Colegiado estabelece:
“Art. 17 – Compete ao Conselho Estadual de Educação – CEE:

(...)
II – na esfera técnica
a) baixar normas, emitir pareceres e deliberações sobre toda matéria que as leis,
normas e atos federais e estaduais lhe dêem, explícita ou implicitamente,
competência;”

(...)
Diante dessas atribuições é que, em 05/03/99, este CEE aprovou a Deliberação
n.º 04/99 que, em resumo
“Estabelece normas para criação, autorização para funcionamento, reconhecimento,
renovação de reconhecimento, verificação, cessação de atividades escolares de
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, e experiência pedagógica do
Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

Nesta Deliberação está previsto que:
Art. 28 - Protocolado o pedido de autorização para funcionamento, a SEED, por
seus órgãos competentes, deve, dentro do prazo de noventa (90) dias, adotar as
seguintes providências:
I - constituir comissão para verificação prévia ou adicional;
II - elaborar relatório, com base nos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de
Verificação, atestando a veracidade das informações prestadas na Carta-Consulta,
mediante parecer específico;
III - encaminhar o processo ao órgão competente da SEED.
Art. 29 - O órgão competente da SEED deve proceder à análise do processo,
encaminhando as diligências que forem necessárias, a fim de formular parecer
conclusivo, favorável ou não, ao pedido de autorização.
§ 1º - Sendo favorável, o processo será encaminhado para o CEE e, em seguida, ao
Secretário de Estado da Educação.
§ 2º - Sendo desfavorável, o processo será devolvido ao requerente, que poderá:
a) solicitar reconsideração do parecer, apresentando argumentação lastreada em
fatos novos relevantes, dentro do prazo de trinta (30) dias úteis após o recebimento
do processo;
b) ingressar com novo pedido.
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Art. 30 - Um estabelecimento não poderá, em nenhuma hipótese, iniciar suas
atividades ou as de novo nível, curso, modalidade, série, ciclo ou período, sem
expresso ato de autorização exarado pelo Secretário de Estado da Educação.
Parágrafo único - Ocorrendo funcionamento irregular, são inválidos e nulos todos
os atos escolares praticados, devendo a mantenedora responder pelos danos que
vier a causar na vida escolar e pessoal dos alunos.

Outrossim, na Deliberação n.º 09/01-CEE
Art. 37 – O encaminhamento dos processos de regularização da vida escolar é
responsabilidade do estabelecimento que detiver a matrícula do aluno mesmo nos
casos de transferência com irregularidade.
Art. 38 – Os estabelecimentos integrantes do Sistema Estadual de Ensino ficam
autorizados a proceder à regularização de vida escolar dos alunos do Ensino
Fundamental, Ensino Médio, conforme disposto em seu regimento escolar,
atendida a presente Deliberação.
Art. 39 – O processo de regularização de vida escolar será de responsabilidade do
diretor do estabelecimento, sob a supervisão do Núcleo de Educação competente.
§ 1.º - O diretor do estabelecimento, constatada a irregularidade, dará
imediatamente ciência ao Núcleo Regional de Educação.
§ 2.º - O Núcleo Regional de Educação acompanhará o processo pedagógico e
administrativo, desde a comunicação do fato até a sua conclusão.
§ 3.º - Ao Núcleo Regional de Educação cabe a emissão do ato de regularização.
§ 4.º - Quando se tratar de transferência com irregularidade, caberá à direção da
escola registrar os resultados do processo na documentação do aluno.
Art. 40 – No caso de irregularidade detectada após o encerramento do curso, o
aluno deverá ser convocado para Exames Especiais a serem feitos na escola em que
concluiu o mesmo, sob a supervisão do Núcleo Regional de Educação.
§ 1.º - No caso de não haver possibilidade de serem efetuados os Exames Especiais
na escola em que o aluno concluiu o curso, deverá ser credenciado, pelo Núcleo
Regional de Educação, estabelecimento de ensino devidamente reconhecido.
§ 2.º - Em nenhuma hipótese a regularização escolar deverá acarretar ônus
financeiro para o aluno.
Art. 41 – No caso de insucesso nos Exames Especiais, o aluno poderá requerer
nova oportunidade, decorridos, no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da
publicação de resultados.”

Porém, no art. 42 dessa mesma Deliberação n.º 09/01-CEE lê-se:
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“Art. 42 – É de competência exclusiva do Conselho Estadual de Educação,
manifestar-se sobre a regularização de vida escolar no caso de:
I - documentos escolares com suspeita de falsificação;
II - aluno proveniente de estabelecimento não autorizado;
III - aluno que ingresse com idade inferior à permitida pela legislação.”

A SEED, por certo, questiona qual seria o motivo que levou este CEE a
atribuir para a SEED e seus órgãos como os Núcleos Regionais de Educação e até mesmo
para o estabelecimento de ensino competência para algumas regularizações bem como o
porquê, nestas três situações elencadas no art. 42, resguardou para si tal responsabilidade.
Ocorre que o funcionamento do Sistema de Educação do Paraná, assim
como os de todos os outros estados da Federação são passíveis de mudanças para readequação
frente às novas políticas e necessidades públicas ou até mesmo por procedimentos errôneos ou
peculiares praticados por alguns estabelecimentos pertencentes ao sistema.
Assim, esta normatização exposta tem como escopo permitir que as
instituições e órgãos do Sistema diante de suas peculiaridades, necessidades e até mesmo
incorreções que possam vir a acontecer, façam as devidas adaptações sem ferir outras
disposições normativas.
Pode-se inferir desse histórico normativo que a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio passou por várias transformações neste período de transição e, como
conseqüência advieram muitas situações a serem regularizadas. Estes casos de regularização
de vida escolar envolvem a normatização para a Educação Profissional que é atribuição e
responsabilidade deste Conselho, conforme expressamente contido na Lei do Sistema e
descrito acima.
Outrossim, este Conselho já se pronunciou sobre os outros casos de
regularização escolar que independem de normatização deste Colegiado quando fixa no art.
37 da Deliberação n.º 09/01 ser de “responsabilidade do estabelecimento que detiver a
matrícula do aluno”, com o suporte do Núcleo Regional de Educação correspondente, como
se lê nos incisos subsequentes, com o reforço no artigo seguinte onde este Conselho fixa:
“Art. 38 – Os estabelecimentos de ensino integrantes do Sistema Estadual de
Ensino ficam autorizados a proceder à regularização de vida escolar dos alunos do
Ensino Fundamental, Ensino Médio, conforme disposto em seu regimento escolar,
atendida a presente deliberação.”

Assim, os casos de regularização de vida escolar, tais como: integralização
do curso por transferências sem as devidas adaptações, progressão parcial em regime de
dependência, não realização de estágio supervisionado, bem como a não observância dos prérequisitos para matrícula nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, devem
ser encaminhados e resolvidos pelo estabelecimento em conjunto com o Núcleo Regional de
Educação correspondente. Tal encaminhamento está previsto na normatização exarada por
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este Conselho e justifica-se em razão de resguardar, por esta atribuição, as condições e
peculiaridades próprias do estabelecimento, sendo que, se diferente fosse, isto é, se
dependesse esse encaminhamento de um Parecer deste Conselho, não só seria uma
arbitrariedade deste Colegiado mas quiçá inócua, de difícil e inadequado cumprimento.
Com a extinção das habilitações profissionais do Ensino de 2º Grau nos
estabelecimentos de ensino da rede Estadual de Ensino do Paraná, foram constatados
inúmeros casos de alunos da 4ª série, que deixaram de concluir o Ensino de 2º Grau por falta
de realização de estágio ou da continuidade de estudos.
Desta feita, propomos a aprovação pelo Plenário do presente projeto de
Deliberação.
É a Indicação.

500

9

501

502

503

504

505

506

507

Lei 14857 - 19 de Outubro de 2005
Publicado no Diário Oficial nº. 7085 de 20 de Outubro de 2005
Súmula: Obriga a afixação de cartazes nas salas de aula das Escolas da Rede Pública de
Ensino, com os números dos telefones de utilidade pública.
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Torna obrigatória a afixação de cartaz nas salas de aula das Escolas da Rede
Pública de Ensino contendo números dos telefones de utilidade pública.
Parágrafo único. O cartaz conterá necessariamente os telefones da Polícia Militar, Polícia
Civil, Corpo de Bombeiros, SIATE, SAMU, Narcodenúncia e Delegacia de Atendimento à
Mulher.
Art. 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias a contar da
data de sua publicação.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 19 de outubro de 2005.

Roberto Requião
Governador do Estado
Mauricio Requião de Mello e Silva
Secretário de Estado da Educação
Caíto Quintana
Chefe da Casa Civil

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado

© 2000 - Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n
80.530-915 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná
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PARECER HOMOLOGADO(*)
(*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 17/08/2005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Ministério Público Federal/Procuradoria da República em UF: SP
São Paulo
ASSUNTO: Consulta sobre a prática de “vestibulinhos” como requisito para o ingresso na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental
RELATOR: Arthur Fonseca Filho
PROCESSO N.º: 23001.000059/2005-14
PARECER CNE/CEBN.º:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
5/2005
6/4/2005
I - RELATÓRIO
1 Histórico
1.1 Através do ofício nº 4.456/05/PRSP/MPF/SOTC/4º ofício/Banca 1, em cuja
epígrafe aparece a referência: “Inquérito Civil Público nº 1.34.001.004557/2002-46, a Dra.
Eugênia Augusta Gonzaga Fávero, Procuradora da República, dirige-se a este colegiado nos
seguintes termos:
“Prezado Senhor,
Visando à instrução
do procedimento administrativo em
epígrafe, que versa sobre a prática dos chamados “vestibulinhos” como
requisito para o ingresso no ensino infantil e fundamental, venho
solicitar o envio das seguintes informações:
a) Quais as providências adotadas ou não, em âmbito administrativo, tendo em vista o
parecer elaborado pelo Conselho de Educação do Estado de São Paulo de teor
contrário à diretriz do Conselho Nacional de Educação, já homologado pelo sr.
Ministro da Educação;
b) Quais as providências adotadas ou não, em âmbito administrativo, em relação às
escolas que insistam na prática de “vestibulinhos” (consoante reportagem em
anexo), lesiva à integridade psíquica e emocional das crianças.
Assinalo, com fulcro no artigo 8º, II a Lei Complementar 75/93, o
prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta.
Atenciosamente,
EUGÊNIA AUGUSTA GONZAGA FÁVERO
Procuradora da República”
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1.2 - A Secretaria Executiva do CNE anexa cópia de ofício datado de 4/3/2005, remetido à
requerente, e cujo teor é o seguinte:
“Do: Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Educação
Á: Dra. Eugênia Augusta Gonzaga Fávero
Ref.: REC nº 009981.2005-73
Recebemos neste Conselho expediente datado de 02 de março de
2005, por meio do qual Vossa Senhoria, em ofício relacionado ao
Inquérito Civil Público nº 1.34001.004557/2002-46, solicita
informações acerca das providências tomadas por este Conselho
quanto à insistência da realização de provas de admissão para o
ensino fundamental – “vestibulinhos” por parte de diversas
instituições privadas de ensino fundamental, sobretudo no estado de
São Paulo.
Em resposta a sua solicitação, cumpre-nos informar que o assunto
será encaminhado à Câmara de Educação Básica do CNE em sua
próxima sessão do mês de março a se realizar excepcionalmente na
cidade de Curitiba-Paraná para discussão e deliberação a qual deverá
ser comunicada a Vossa Senhoria oportunamente.
Atenciosamente,
NEWTON GYLNEY NASCIMENTO PADILHA
Secretário-Executivo Substituto do CNE”.

1.3 - O Processo foi distribuído a este conselheiro para relato durante a sessão
compreendida entre os dias 14 e 17 de março do corrente.
1.4 - Fazem parte dos autos:
- Cópia da reportagem mencionada no ofício remetido pela Procuradoria da
República
- Cópia do Parecer CNE/CEB 26/2003
- Cópia do Parecer CEE/SP 124/2004
2. Apreciação
2.1
Dos aspectos formais:
Para facilidade de leitura reproduzimos aqui as duas questões formuladas pela
Procuradoria da República:
1) Quais as providências adotadas ou não, em âmbito administrativo, tendo em
vista o parecer elaborado pelo Conselho de Educação do Estado de São
Paulo de teor contrário à diretriz do Conselho Nacional de Educação, já
homologado pelo sr. Ministro da Educação;
2) Quais as providências adotadas ou não, em âmbito administrativo, em relação
às escolas que insistam na prática de “vestibulinhos” (consoante reportagem
em anexo), lesiva à integridade psíquica e emocional das crianças.
Em toda a tradição de convivência entre os Conselhos Estaduais e o Conselho
Nacional de Educação, especialmente depois da Constituição de 1988 e da Lei 9.394/96, é
2
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entendimento manso e pacífico que este colegiado não é órgão de recurso das decisões dos
órgãos próprios dos sistemas estaduais e municipais, a quem competem medidas administrativas
relacionadas às instituições sob sua jurisdição.
Desta forma não cabe qualquer providência administrativa deste Conselho, quer com
relação ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo e, menos ainda, no que tange a
instituições a ele vinculadas.
2.2. Do cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais:
Todas as Diretrizes Curriculares Nacionais são mandatórias e, portanto, devem ser
compulsoriamente respeitadas por todas as instituições e sistemas de ensino. No caso específico
do “acesso ao Ensino Fundamental” – objeto deste Processo – poderíamos buscar referências
tanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Parecer CNE/CEB 22/98 e
Resolução CNE/CEB 1/99), como nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental (Parecer CNE/CEB 4/98 e Resolução CNE/CEB 2/98).
O Parecer CNE/CEB 22/98, ao elencar as diretrizes da educação, aponta no seu item 5:
“5– As Propostas Pedagógicas para a Educação Infantil devem
organizar
suas
estratégias
de
avaliação,
através
do
acompanhamento e registros de etapas alcançadas nos cuidados e
educação para crianças de 0 a 6 anos, “sem o objetivo de promoção,
mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. (LDBEN, art. 31).”
Os comentários são os seguintes:
“Esta medida é fundamental para qualificar as Propostas
Pedagógicas e explicitar seus propósitos com as crianças dos 0
aos 3 anos e dos 4 aos 6.
É evidente que os objetivos serão diferentes para os distintos
níveis de desenvolvimento, e de situações específicas,
considerando-se o estado de saúde, nutrição e higiene dos
meninos e meninas.
No entanto, é através da avaliação, entendida como instrumento
de diagnóstico e tomada de decisões, que os educadores poderão,
em grande medida, verificar a qualidade de seu trabalho e das
relações com as famílias das crianças.
A grande maioria dos pais aprende junto com os filhos e seus
educadores, independente de nível de escolaridade ou de situação
sócio-econômica; por isso a avaliação sobre os resultados de
cuidados e educação para as crianças de 0 aos 6 anos é parte
integrante das Propostas Pedagógicas e conseqüência de decisões
tomadas pelas instituições de Educação Infantil.
É claro que nesta perspectiva, a avaliação jamais deverá ser
utilizada de maneira punitiva contra as crianças, não se admitindo
a reprovação ou os chamados “vestibulinhos”, para o acesso ao
Ensino Fundamental . A responsabilidade dos educadores ao
avaliar as crianças, a si próprios e a proposta pedagógica,
permitirá constante aperfeiçoamento das estratégias educacionais
e maior apoio e colaboração com o trabalho das famílias.
Desta forma, não se pode, em caráter geral e aprioristicamente, considerar
procedimentos avaliativos adotados por estabelecimentos de ensino, como infringentes das
diretrizes.
Por isto, cabe, também, analisar sobre o contido no Parecer CNE/CEB 26/2003.
3
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2.3 Do Parecer CNE/CEB 26/2003
Em primeiro lugar é preciso consignar que os pareceres ordinários, quer sejam
oriundos das Câmaras ou do Conselho Pleno, emitidos por este Conselho Nacional de
Educação, vinculam exclusivamente as instituições subordinadas ao sistema federal de ensino.
Evidentemente, a doutrina aqui produzida pode servir de referência às instituições e órgãos
normativos dos demais sistemas de ensino. Por esta razão, vamos retomar aqui alguns aspectos
constantes do Parecer CNE/CEB 26/2003.
Consideramos ser conveniente trazer a nossa discussão, alguns trechos do mencionado
Parecer:
“À vista do que foi exposto até aqui, julgamos estarem contemplados na
legislação os princípios que devem orientar a matricula das crianças na
educação infantil e na primeira série do ensino fundamental, em escolas
particulares:
1. de acordo com sua proposta pedagógica e com o seu regimento
escolar, a escola colocará critérios para acesso às etapas em
que está organizado seu ensino;
2. os resultados da aplicação desses critérios devem ser parte
integrante das Propostas Pedagógicas e servirem de base para
as decisões a serem tomadas pelas instituições;
3. esses critérios devem ser plenamente conhecidos pelas famílias
antes das crianças serem submetidas a qualquer tipo de
avaliação;
4. esses critérios devem se basear em aspectos do desenvolvimento
integral necessários para a criança adaptar-se e poder
progredir dentro da proposta pedagógica da escola;
5. o resultado da avaliação deve ser comunicado sempre em
termos qualitativos.

...................................................................................................................
“Quando a escola particular tiver uma procura de vagas maior do que a
sua capacidade de atendimento, é muito importante que as famílias estejam
perfeitamente cientes dos critérios que serão adotados no preenchimento
das vagas existentes e, sempre que possível, é recomendável que sejam
utilizados sistemas de sorteio, ordem cronológica de inscrição e outros, de
modo a se evitar que uma criança pequena seja submetida, ainda que com a
concordância dos pais, a qualquer forma de ansiedade, pressão ou
frustração”.

Conforme se depreende do trecho supra citado, a lógica do Parecer CNE/CEB 26/2003
(fielmente ao espírito da LDB) se constitui buscando preservar a autonomia da escola na
definição de sua proposta pedagógica, observados especialmente os demais princípios e
critérios enumerados no primeiro dos parágrafos transcritos.
Assim, na hipótese da ocorrência de procura de vagas maior do que a oferta, a solução
apresentada não deve afrontar os princípios encontradiços na proposta pedagógica.
A “recomendação por sorteio ou ordem cronológica” não deve ser vista como
imposição de forma a inviabilizar a adoção de procedimentos avaliativos mais adequados à
história e ao projeto da instituição.
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De qualquer sorte, a análise da proposta pedagógica e dos procedimentos avaliativos
adotados pelas escolas são de responsabilidade do sistema de ensino a que elas pertencem.
II – VOTO DO RELATOR:
1.
2.
3.

Não cabe qualquer providência administrativa deste Conselho, quer com
relação ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo e, menos ainda, no
que tange a instituições a ele vinculadas.
Na hipótese da ocorrência de procura de vagas maior do que a oferta, a solução
apresentada não deve afrontar os princípios encontradiços na proposta
pedagógica.
A análise da proposta pedagógica e dos procedimentos avaliativos adotados
pelas escolas é de responsabilidade do sistema de ensino a que elas pertençam.
Brasília (DF), 6 de abril de 2004.

Conselheiro Arthur Fonseca Filho – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 6 de abril de 2005

Conselheiro Cesar Callegari – Presidente

Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro– Vice-Presidente
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