
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

INTERESSADO: Arthur Antunes Cabral Dantas Barbosa

EMENTA: Autoriza a certificação de conclusão de ensino médio por meio de um 
Centro de Educação de Jovens e Adultos ao candidato aprovado no 
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – Arthur Antunes Cabral 
Dantas Barbosa, que completou 18 anos após a realização da primeira 
prova.

RELATORA: Nohemy Rezende Ibanez

SPU Nº 11814141-4 PARECER Nº  0631/2012 APROVADO: 13.02.2012

I – RELATÓRIO

Por  meio  do  processo  nº  11814141-4,  Arthur  Antunes  Cabral  Dantas 
Barbosa,  residente  à  Rua  Novo  Amanhecer,  nº  645,  Bairro  Cidade  Nova, 
CEP 61.930-280, em Maracanaú, solicita a este Conselho autorização para que um 
Centro de Educação de Jovens e Adultos emita seu certificado de conclusão de 
ensino  médio,  tendo  em  vista  que  não  tinha  18  anos  completos  quando  se 
submeteu  a  primeira  prova  do  ENEM,  como  dispõe  a  Portaria  Ministerial  que 
regulamenta a certificação obtida por meio desse exame.

Constam do processo, além do requerimento da parte interessada, os seus 
resultados no ENEM: 519,2 pontos em Linguagens, 705,9 em Matemática, 542,4 
em Ciências  Humanas,  596,2  em Ciências  da  Natureza  e  640,0  em Redação 
(acesso  ao  sistema ENEM em 05/01/2012);  cópia  da  identidade  e  CPF e  um 
despacho com a orientação que foi dada ao interessado. 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VOTO DA RELATORA

Este  Conselho  já  regulamentou  em  parecer  anterior  (Parecer  CEE/CEB 
nº 160/2010) os processos de certificação dos candidatos aprovados no ENEM, 
por força do que dispõe a Portaria Normativa Ministerial (nº 16, de 27/07/2011) que 
regulamenta em nível nacional os procedimentos das agências certificadoras, no 
caso a Secretaria da Educação do Estado, por meio de sua rede de Centros de 
Educação de Jovens e Adultos.

A  situação  em  apreço,  entretanto,  foge  ao  que  ficou  nacionalmente 
estabelecido  com  relação  aos  candidatos  que  se  submetem  ao  exame  e 
apresentam a idade de 18 anos no dia da primeira prova. Trata-se das situações 
de candidatos que se inscrevem, fazem os exames, mas não têm a idade limite 
exigida pela norma vigente ou a completam dias após a realização da primeira 
prova. 
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CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Cont. do Parecer nº 0631/2012

Para estes casos, o Conselho Estadual de Educação tem orientado que o 
interessado procure um  Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA - mais 
próximo de sua residência, solicite o aproveitamento de estudos relativos a 1ª e 2ª 
séries do ensino médio cursados e se submeta aos exames referentes a 3ª série 
do  ensino  médio,  com  base  nos  módulos  correspondentes  a  essa  série, 
compreendendo  todas  as  disciplinas  que  a  integram.  Caso  seja  aprovado,  o 
interessado fará jus ao seu certificado de conclusão do ensino médio.  

Do resultado desse procedimento,  deve-se lavrar  uma Ata Especial,  que 
constará na ficha individual do aluno e no espaço destinado às observações do 
histórico escolar,  citando o presente Parecer como a pertinente fundamentação 
legal dos atos praticados. 

É o Parecer, salvo melhor juízo. 

III – CONCLUSÃO DA CÂMARA

Processo  aprovado  pela  Câmara  de  Educação  Básica  do  Conselho 
Estadual de Educação do Ceará.

Sala das Sessões da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de 
Educação do Ceará, em Fortaleza, aos 13 de fevereiro de 2012.

NOHEMY REZENDE IBANEZ
Relatora

SELENE MARIA PENAFORTE SILVEIRA 
Vice-Presidente da CEB

EDGAR LINHARES LIMA
Presidente do CEE 
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