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MÓDULO 8: GESTÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS: ASPECTOS LEGAIS E PEDAGÓGICOS 

Este módulo de estudo tem como objetivo apresentar os aspectos legais e pedagógicos que 
orientam a oferta da modalidade EJA, bem como destacar a importância do diretor escolar em 
promover a centralidade do educando nos processos de ensino e aprendizagem para contemplar a 
diversidade de perfis matriculados na Educação de Jovens e Adultos. Ele é composto por quatro 
unidades:

Unidade 1
Fundamentos Conceituais e Bases Legais da 

Educação de Jovens e Adultos

Unidade 3
Organização e Funcionamento da Educação 

de Jovens e Adultos no Cotidiano Escolar

Unidade 2
Diversidade na EJA: Valorizando os

Diferentes Saberes

Unidade 4
Exames da EJA e de Certificação

Objetivo: 
Identificar os princípios e as bases legais 
que orientam a modalidade EJA, com vistas 
ao aprimoramento dos processos de gestão 
na Educação de Jovens e Adultos.

Objetivos: 
Conhecer a Proposta Pedagógica 
Curricular da Educação de Jovens e Adultos 
e os elementos estruturais para o seu 
funcionamento, bem como reconhecer a 
importância da atualização dos atos legais 
da instituição, garantindo conclusão e 
certificação dos cursos.

Objetivos: 
Identificar a diversidade no público-alvo 
da Educação de Jovens e Adultos e suas 
especificidades, bem como conhecer e 
aplicar aspectos pedagógicos específicos 
dessa modalidade de ensino.

Objetivos: 
Conhecer os documentos normativos e 
as formas possíveis de aproveitamento 
referentes aos exames de certificação, 
bem como orientar os educandos, de 
forma correta, quanto às possibilidades de 
certificação para o Ensino Fundamental e o 
Ensino Médio. 
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APRESENTAÇÃOPrezado diretor,
Na unidade anterior estudamos a 

estruturação e o funcionamento da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) no estado do 
Paraná, abordando as instituições de ensino 
que estão aptas a ofertar essa modalidade e 
os procedimentos para solicitação de atos 
regulatórios para oferta de cursos na EJA.

Nesta última unidade vamos trabalhar 
com a oferta de exames de certificação na 
EJA para a conclusão dos cursos de Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. Tais exames são 
realizados de forma independente.

Além disso, conheceremos o 
embasamento legal da oferta de exames, as 
possibilidades de certificação por meio deles, 
nos âmbitos federal e estadual, mediante 
a análise de casos específicos envolvendo 

situações do cotidiano da escola, no que se 
refere aos exames de certificação.

Assim, ao final desta unidade, 
esperamos que você possa: 

• conhecer os documentos normativos 
referentes aos exames de certificação;

• conhecer o processo de realização dos 
exames da EJA, bem como o processo de 
certificação do Enem e do Encceja;

• identificar as formas possíveis de 
aproveitamento de exames para a 
certificação;

• orientar os educandos, de forma correta, 
quanto às possibilidades certificação no 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

Bom estudo!
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1 EXAMES DE CERTIFICAÇÃO: AMPARO LEGAL

Os cursos apresentados na unidade anterior podem ser concluídos 
por meio de exames de certificação. A aplicação dos exames de 
certificação, bem como a idade permitida para tal, está prevista na Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394/1996: 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do 
currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 
regular.
§1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores 
de quinze anos;
II– no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 
dezoito anos.

Além da LDB, no âmbito estadual, a Deliberação n.º 05/10, Art. 
4º e 5º do Conselho Estadual de Educação (CEE), apresenta algumas 
regras para a aplicação dos exames de certificação do Paraná. Esta 
deliberação versa que:

Art. 4°. O Sistema Estadual de Ensino manterá a gratuidade de 
exames da EJA, ao menos uma vez por ano, observando-se:
I - a idade mínima de 15 (quinze) anos completos para a inscrição 
e realização de exames do ensino fundamental;
II - a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos para a 
inscrição e realização de exames do ensino médio;
III - a base nacional comum para a sua elaboração.

É importante destacar que essa mesma Lei indica que exames 
realizados por candidatos com idade abaixo dos limites indicados 
serão considerados nulos. O mesmo se aplica a menores emancipados, 
pois tal emancipação se refere somente a atos civis, os quais não estão 
relacionados à prestação de exames.

Cabe à Secretaria de Estado da Educação (Seed) fixar anualmente 
a época dos exames da EJA, que geralmente acontecem no segundo 
semestre do ano letivo, e a chamada para inscrição, que é realizada por 
meio de edital específico, disponível na página “Exames Estaduais de 
Educação de Jovens e Adultos”  do ambiente Educadores, do Portal Dia 
a Dia Educação. 

Confira na página “Exames 
Estaduais de Educação 
de Jovens e Adultos” os 
editais para informações 
sobre inscrições, conteúdos 
avaliados e condições para 
aprovação, bem como 
os gabaritos das provas 
realizadas.

https://goo.gl/b5Qq9r

Acesse:

Anotações
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Tanto a realização dos exames quanto o 
credenciamento de escolas para a certificação 
são atribuições exclusivas da Seed. Lembrando 
que o examinando poderá solicitar a certificação 
a qualquer tempo.

Percebemos, dessa forma, a grande 
responsabilidade da Seed, da equipe diretiva 
das escolas de EJA e Ceebja e das demais 
instituições da rede pública estadual, no que se 
refere à divulgação e/ou aplicação dos exames de 
EJA para certificação. Isso porque, mesmo que a 
instituição de ensino não oferte EJA, ela pode 

colaborar com a comunidade escolar divulgando 
a possibilidade dos exames de certificação para 
pais e demais membros da comunidade que 
estejam aptos para tal.

Além dos exames de certificação de 
EJA ofertados pela Seed de forma on-line, de 
caráter estadual, existem o Exame Nacional 
para Certificação de Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja) e o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), ofertados pelo Governo 
Federal (no caso do Enem a certificação foi até a 
Edição de 2016).

2 OPÇÕES DE CERTIFICAÇÃO

É possível obter a certificação do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio utilizando os 
exames indicados anteriormente, bem como 
o aproveitamento das disciplinas cuja média 
foi alcançada no respectivo exame. Ou seja, 
no caso do Ensino Fundamental é possível 
aproveitar as disciplinas cursadas na EJA e as 

disciplinas concluídas pelos exames de EJA e 
Encceja, respeitando as especificidades de cada 
um desses exames. Para o Ensino Médio, além 
das disciplinas cursadas, é possível aproveitar 
as disciplinas concluídas pelos exames de EJA e 
pelo Enem (até 2016), também se respeitando as 
especificidades de cada exame.
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Como saber quais 
instituições de ensino 
estão credenciadas para a 
oferta dos exames? Em que 
época do ano esses exames 
costumam ocorrer?

A cada ano letivo a 
Seed credencia novas 
instituições de ensino para 
a oferta dos exames de 
EJA on-line, por meio de 
edital específico, e que 
acontecem normalmente no 
segundo semestre do ano.  
Posteriormente, dentro do 
mesmo ano letivo, a Seed 
emite uma Resolução em 
que  credencia Ceebjas 
e escolas de EJA para a 
certificação dos educandos 
que concluíram seus 
estudos por meio desses 
exames. A grande maioria 
das escolas que aplicam 
os exames também pode 
emitir a certificação, sendo 
que algumas só aplicam ou 
só certificam os exames de 
EJA. Lembrando que para 
a certificação é necessário 
que a escola esteja com seus 
atos legais em dia e, para 
a aplicação, basta que o 
laboratório da escola esteja 
em plenas condições de uso.

Para que os diretores possam conhecer os detalhes de cada um 
desses três exames, e dessa forma orientar a comunidade escolar, a 
seguir apresentaremos as possibilidades de certificação deles. 

2�1 EXAME ESTADUAL: EXAMES DE EJA ON-LINE  

Os exames de EJA on-line, também chamados de provão, são 
realizados pela Seed e constituem-se de um conjunto de provas aplicadas 
nos laboratórios de informática das escolas da rede pública estadual, 
credenciadas conforme edital divulgado a cada ano, para avaliar os 
conhecimentos adquiridos por jovens, pessoas com deficiência, adultos e 
idosos que interromperam seus estudos em nível de Ensino Fundamental 
ou Ensino Médio. 

Tal avaliação tem como objetivo a certificação da Educação 
Básica para o prosseguimento de estudos de candidatos que tenham 15 
anos para exame do Ensino Fundamental e 18 anos para o exame de 
Ensino Médio. É importante destacar que, os exames para os dois níveis 
de ensino acontecem em datas diferentes, preferencialmente as duas 
primeiras etapas para o Ensino Fundamental e as duas etapas finais para 
o Ensino Médio, conforme edital específico divulgado a cada ano, no 
site da Seed-PR.

Além da certificação para o curso desejado, também é possível 
obter a proficiência para o aproveitamento de disciplinas. Este 
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aproveitamento, ou certificação parcial, ocorre quando o candidato 
consegue obter aprovação em algumas disciplinas, no caso dos exames 
de EJA e, no caso do Enem (até 2016), em alguma área do conhecimento, 
e não na totalidade para a certificação do nível de ensino. As disciplinas 
que ele não obteve aprovação, ele poderá cursar na EJA ou fazer exames 
de certificação.

Pode acontecer do candidato ter realizado o exame e perdido 
seu comprovante. Neste caso, ele poderá solicitar novo comprovante 
na instituição em que realizou o exame ou provão - a localização da 
instituição pode ser encontrada no Sistema Estadual de Jovens e Adultos 
(Seja), disponível nas escolas de EJA ou Ceebjas.

O candidato só pode aproveitar as disciplinas do Ensino Médio 
se tiver completado o Ensino Fundamental, seja por exames ou cursando 
disciplinas de EJA, ou se tiver cursado o ensino regular.

Os exames de EJA on-line também podem ser aplicados para 
as pessoas que desejam concluir o Ensino Médio e que não tenham 
concluído o Ensino Fundamental, pois não é necessária a comprovação 
do Ensino Fundamental para quem vai prestar exames de certificação do 
Ensino Médio.

Para a realização dos exames de EJA on-line, a Seed conta com 
a colaboração de professores de todas as disciplinas dos dois níveis de 
ensino e que atuam na rede estadual. Esses professores elaboram itens 
(questões) que são inseridos no banco de dados do sistema de aplicação 
de exames. Esses itens são constantemente renovados e para cada prova/
disciplinas temos um grande número de questões disponíveis. 

Como posso orientar minha equipe 
para divulgar esses exames on-line à 
comunidade escolar?

É possível que você atue em uma instituição que oferta EJA, ou 
que seja diretor de uma escola que deseja implantar essa modalidade. 
Em ambos os casos, é importante destacar que, caso receba em sua 
instituição pessoas interessadas em certificar seus estudos, via exames de 
EJA on-line, deve orientar sua equipe sobre os passos a serem seguidos 
pelo candidato interessado.

Como são elaborados os 
exames de EJA on-line?

Os itens (questões) são 
divididos por conteúdos 

e grau de dificuldade 
para que em cada 

prova possamos ter um 
equilíbrio das questões 
abrangendo o conteúdo 

do nível de ensino 
pretendido. Depois de 
inseridas as questões 

no sistema de aplicação 
de exames, a equipe da 

Coordenação de EJA 
da Seed-PR seleciona 

os itens que deverão ser 
utilizados nas provas 

do referido ano e envia 
os códigos desses itens 

para a Companhia 
de Tecnologia 

da Informação e 
Comunicação do Paraná 

(Celepar). Esta, por 
sua vez, é responsável 
pelo gerenciamento do 

sistema de aplicação 
de exames, e a partir 

dos códigos enviados 
“monta” as provas e as 

disponibiliza apenas 
no dia da aplicação do 

exame.
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2�2 EXAMES NACIONAIS: ENCCEJA E ENEM

1º)  O interessado faz a pré-inscrição, sem qualquer custo, em uma 
instituição de ensino da rede pública estadual credenciada para a 
realização do exame, conforme lista de escolas divulgada a cada ano 
junto com o edital específico, disponibilizado no Portal Dia a Dia 
Educação: 

https://goo.gl/b5Qq9r

O interessado pode fazer a inscrição em até 6 (seis) disciplinas por etapa. Nessa fase, qualquer 
pessoa pode solicitar a pré-inscrição, pois a seleção acontece na segunda fase da inscrição.

2º)  Encerrado o período das pré-inscrições, a escola, que aplicará os exames, faz a seleção dos 
candidatos, por meio de critérios presentes em edital específico, e divulga a lista dos selecionados.

3º)  Estando na listagem dos inscritos, o candidato comparece no dia e horário(s) marcado(s) 
para a realização das provas.

4º) As provas são realizadas nos computadores dos laboratórios das escolas credenciadas, sendo 
duas por período, cada uma com duração de 1h30min em média.

5º)  No dia seguinte, é divulgado o resultado com o gabarito oficial, sendo que o candidato 
que atingir a nota superior ou igual a 6.0 (seis), em cada disciplina, estará apto a solicitar a 
certificação total ou parcial do respectivo nível de ensino.

O Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 
é ofertado desde 2002 pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Constitui-se em um exame para 
aferição de competências, habilidades e saberes 

adquiridos no processo escolar ou nos processos 
formativos que se desenvolvem na vida familiar, 
na convivência humana, no trabalho, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais, entre outros. 

https://goo.gl/b5Qq9r
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Acesse:
Confira o conteúdo do 

Edital n.º 04/2014, em:  

https://goo.gl/J8V5yq

A participação no Encceja é voluntária e gratuita, destinado a 
jovens e adultos residentes no Brasil e no Exterior, especialmente para 
aqueles que pleiteiam a certificação no nível de conclusão do Ensino 
Fundamental e Médio. Para tanto, o candidato deve ter no mínimo 15 
(quinze) anos completos na data de realização das provas do Ensino 
Fundamental e 18 para o Ensino Médio.

 Além desse público, desde 2010 o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) passou a publicar 
edital específico para a realização do Encceja aos adultos submetidos 
a penas privativas de liberdade e adolescentes cumprindo medidas 
socioeducativas que incluam privação de liberdade nas unidades 
prisionais ou socioeducativas que aderiram ao exame.

 O participante poderá obter a certificação de conclusão do Ensino 
Fundamental e Médio ou ainda solicitar o aproveitamento dos resultados 
de uma ou mais áreas de conhecimento avaliadas em quaisquer edições 
anteriores do Encceja para fins de certificação.

Para obter aprovação total ou parcial no Encceja o participante 
deverá atingir o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de 
conhecimento do exame; e atingir o mínimo de 5,0 pontos na redação, 
conforme estabelece o Edital n.º 04/2014. Essa pontuação poderá ter 
alterações, conforme os editais a serem publicados. 

Anotações

Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Superintendência da Educação
Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais
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“Enquanto isso,
  na escola...”
Situação:

Um educando procura a escola solicitando uma 
informação sobre o Encceja (Exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos). 
Ele fez o referido exame no ano de 2014 para o Ensino 
Fundamental e passou em quase todas as áreas, 
menos na área de Matemática. De posse da 
Declaração de Proficiência das outras áreas, 
o educando quer se matricular em Matemática 
para poder terminar o Ensino Fundamental e 
pergunta na secretaria da escola se seria possível.

O candidato pode utilizar as notas obtidas 
no Encceja para a conclusão do Ensino 
Fundamental? Como ele deve proceder 
para concluir esse nível de ensino? 

Reflexão:
O participante pode solicitar aproveitamento dos 
resultados de uma ou mais áreas do conhecimento 
avaliadas em quaisquer edições anteriores do Encceja 
para fins de certificação e matricular-se em uma escola 
de EJA ou Ceebja nas disciplinas em que não conseguiu 
atingir a média no Encceja para fins de certificação.
No caso de educando com 15 anos de idade ou mais, 
ele pode se matricular em uma instituição que oferte 
EJA, escola ou Ceebja, e terminar de forma presencial a 
disciplina, ou ainda fazer a prova da disciplina que não 
atingiu nota no Encceja e nos exames de EJA, quando 
estes forem ofertados. Esta situação de matrícula em 
Matemática do Ensino Fundamental só será possível se 
ele comprovar a conclusão do Ensino Fundamental Fase I.

UNIDADE 4
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Conheça as instituições de 
ensino credenciadas para 

a emissão dos documentos 
certificadores do Encceja 

2014 por meio do link:

https://goo.gl/W8NKMW 

Confira o Requerimento 
de Certificação em: 

https://goo.gl/AYXNYr 

Acesse:

A emissão dos documentos certificadores (certificado e 
declaração de proficiência) é realizada por uma Instituição de Ensino 
Certificadora, credenciada pela Seed-PR. Para solicitar a emissão da 
certificação de Ensino Fundamental ou da Declaração de Proficiência 
em componentes curriculares, o interessado deverá encaminhar-se a 
uma dessas instituições, de posse dos seguintes documentos: 

Como minha equipe pode orientar 
os interessados para a solicitação 
da emissão dos documentos 
certificadores do Encceja?

I - Requerimento de certificação impresso e preenchido;

II - Cópia da Carteira de Identidade ou da Certidão de 
Nascimento ou Casamento;

III - Cópia de documento oficial que contenha a inscrição do 
CPF;

IV – Boletim individual com as notas obtidas no Encceja 
emitido pelo site do Inep;

V – Cédula de Identidade Oficial do responsável (só em caso de 
requerente menor de 18 anos);

VI – Declaração de Competência/Proficiência emitida 
anteriormente, quando for o caso;

VII – Histórico Escolar parcial do Ensino Fundamental na 
Modalidade EJA, quando for o caso.

https://goo.gl/W8NKMW 
https://goo.gl/AYXNYr 
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Acesse:

Quanto à certificação do Ensino Médio, até 2016 somente os 
residentes no exterior poderiam realizá-lo, pois os residentes no Brasil 
utilizavam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No Paraná, é 
possível certificar pessoas que tenham participado do Enem entre 2011 
e 2016. 

O participante do Enem também poderá realizar o aproveitamento 
parcial das disciplinas, por meio da Declaração Parcial de Proficiência 
(Atestado de Eliminação de Áreas de Conhecimento). Esse 
aproveitamento serve para todas as áreas de conhecimento do Enem e 
segue o mesmo critério de nota para a aprovação no exame. No caso 
da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que envolve a 
Redação, não se pode aproveitar a redação de uma edição de um ano 
com a prova objetiva de outro ano. Somente se aproveita a prova e a 
redação do mesmo ano.

Para obter a Declaração Parcial de Proficiência na área, o 
candidato deverá atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) 
pontos na prova objetiva e o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na 
prova de redação do mesmo exame (Conforme previsto nos editais do 
Enem de 2012 até 2016). Por exemplo, no Enem de 2015 o candidato 
obteve o mínimo necessário nas áreas de “Ciências Humanas e suas 
Tecnologias” e “Ciências da Natureza e suas Tecnologias”; e, no Enem 
de 2016, obteve nota mínima em “Matemática e suas Tecnologias”, 
“Linguagens, Códigos e suas Tecnologias” e “Redação”. Nesse caso ele 
pode certificar o Ensino Médio pelo Enem 2016 com a declaração de 
proficiência do Enem 2015.

Cabe salientar que, a partir de 2017, o Encceja substituirá o Enem, 
no que se refere à possibilidade de certificação do Ensino Médio.  

Como é o processo de certifi-
cação do Ensino Médio pelo 
Enem?

No ato da inscrição, o partici-
pante indica a instituição certi-
ficadora onde solicitará a certi-
ficação para fins de conclusão 
do Ensino Médio. A cada ano 
temos uma Resolução e um 
grupo de escolas credenciadas 
para essa certificação. Além 
disso, para obter a certificação 
o aluno precisa ter obtido mí-
nimo de 500 pontos na redação 
e 450 pontos nas quatro provas 
de áreas de conhecimento.

Confira os procedimentos para 
os candidatos que se encaixam 
nesses casos em cada ano de 
participação do exame:

https://goo.gl/7CeR1I

Confira os materiais de 
estudo para o Encceja, 
disponibilizados pelo MEC 
em: 

https://goo.gl/gmDWsL

https://goo.gl/7CeR1I
https://goo.gl/gmDWsL


“Enquanto isso,
  na escola...”
Situação:

Uma escola estadual recebe uma pessoa que afirma ter 
realizado o Enem em 2016, passou em duas áreas de 
conhecimento e gostaria de se matricular nas disciplinas 
que não atingiu nota no Enem para concluir o Ensino Médio.

Essa pessoa pode matricular-se na instituição? Como 
a equipe da escola deve orientá-la?

Reflexão:
Nesse caso, algumas perguntas precisam ser respondidas pelo 
interessado para que se possa orientá-lo corretamente: 

Estava com 18 anos na data de realização da primeira prova do 
Enem?

Se sim, ele pode requerer a Declaração de Proficiência do Enem, 
documento que formaliza a conclusão via exames dessas disciplinas nas 
quais ele atingiu nota no Enem. Se não tinha 18 anos completos na data 
de realização da primeira prova, ele não poderá aproveitar suas notas no 
Enem, conforme está disposto no Edital deste exame.

Supondo que ele estivesse com a idade certa para fazer o Enem e de 
posse da declaração de proficiência das áreas de conhecimento, ele 
poderia fazer a matrícula no Ensino Médio da EJA nas disciplinas que 
não atingiu nota no Enem, porém ainda uma última pergunta deve ser 
feita:

UNIDADE 4
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Já concluiu o Ensino Fundamental?
Se sim, ele poderá fazer a matrícula no Ensino Médio na EJA, caso contrário, poderá se 
matricular no Ensino Fundamental e terminar o respectivo curso, ou terminar o Ensino 
Fundamental por meio de exames de EJA ou pelo Encceja, para depois matricular-se no 
Ensino Médio da EJA.

Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Superintendência da Educação
Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais



UNIDADE 4
EXAMES DA EJA E DE CERTIFICAÇÃO

19

3 SÍNTESE DA UNIDADE

Os exames de certificação são uma 
forma de conclusão dos níveis de ensino e que 
dependem de um desempenho considerável do 
educando em um determinado momento, que é 
a prova. No entanto, esses exames não devem 
ser considerados como uma regra e sim uma 
exceção, pois o ideal seria que o educando 
frequentasse a escolarização adequada à sua 
idade ou a modalidade EJA quando não tivesse 
tido a oportunidade de cursar o Ensino Regular 
no seu devido tempo.

Basicamente, os exames de certificação 
são compostos de exames de EJA on-line, de 
nível estadual, e Encceja e Enem (até 2016), 

de nível federal. Cada um desses tem uma 
normativa específica regida por edital próprio, 
sendo possível, como já foi visto, a combinação 
de exames, inclusive aproveitando disciplinas 
cursadas na EJA.

Considerando que a demanda para 
exames é grande, temos, enquanto Estado e de 
acordo com o que prevê a legislação, que prover 
de forma adequada a realização dos exames de 
certificação, visto sua importância dentro da 
Educação de Jovens e Adultos e em decorrência 
da especificidade dessa modalidade e do público 
que ela atende.
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