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Ofício Circular Conjunto nº. 001/2022 – DEDUC/DPGE/DTI/DG/FUNDEPAR/SEED 
 

 
Curitiba, datado eletronicamente. 

 

Assunto: Gestão da Implementação do NEM Paranaense 

Prezados(as) Senhores(as), 

A proposta de implementação do Novo Ensino Médio – NEM foi estabelecida pela Lei 

Federal n.º 13.415/20171, e prevê uma série de mudanças profundas que impactam na 

oferta dessa etapa de ensino. Destacamos que os pilares, parâmetros e determinações de 

como deve ser essas mudanças estão presentes em normativas regulamentadoras, em 

especial: a Resolução n.º 03/2018 – CNE/MEC2, a Resolução n.º 04/2018 – CNE/MEC3 e a 

Deliberação 04/2022 – CEE/PR4. 

Para que esse processo de implementação pudesse ser planejando e implementado, 

foram estabelecidas instâncias gestoras, por meio das Resolução n.º 3.891 – GS/SEED5 e 

Resolução n.º 1.312/20216 – GS/SEED, a saber: 

● Um Comitê presidido pelo Secretário Renato Feder e composto por representantes 

das diversas instituições sociais interessadas no assunto; 

● Uma Assessoria Técnica composta por representantes de todos os setores envolvidos 

no processo de implementação. 

Tendo em vista que já estamos em 2022, e que muitas demandas discutidas no 

âmbito jurídico já se tornaram processos internalizados por todos os departamentos, 

destacamos que as reuniões que continuarão a ser realizadas terão um caráter de 

acompanhamento e de planejamento para a segunda fase da implementação, que ocorrerá 

em 2023. 

 
1 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm 
2 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1SJU2Ei4rPuLAOcqnRDMuX_dSN3p8_B7R/view?usp=sharing 
3 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1sDWezBPf7DoW6pwsHSRFUjLt2LZgZ6jv/view?usp=sharing 
4 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1R1H1lb9qdRYGM-vUz1DwIG_uc4akAHcE/view?usp=sharing 
5 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/19tVxZVts1BcaQJdxGp0s1ztQhqNbtCCz/view?usp=sharing 
6 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1uoPvtc3YPZ7H6ds11h5iHq1BgzSdgMXQ/view?usp=sharing 
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Dessa forma, no intuito de esclarecer as demandas de trabalho, apresentamos, no 

Anexo deste Ofício, as ações centrais e fundamentais que ficam sob a responsabilidade das 

diretorias e seus respectivos departamentos. 

Este plano de trabalho estará vigente a partir da data de assinatura deste documento. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Assinado eletronicamente 
Roni Miranda Vieira 

Diretoria de Educação 
 
 

Assinado eletronicamente 
Paulo Roberto Falcão 

Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar 
 
 

Assinado eletronicamente 
André Gustavo Souza Garbosa 

Diretoria de Tecnologia e Inovação 
 
 

Assinado eletronicamente 
Vinicius Mendonça Neiva 

Diretoria Geral 
 
 

Assinado eletronicamente 
Marcelo Pimentel Bueno 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - Fundepar 
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ANEXO 
 

Diretoria Geral - DG 

 
● Orientação sobre o processo de distribuição de 

aulas; 

 
Grupo de Recursos 
Humanos Setorial/SEED 

● Orientação sobre o processo de suprimento de 
professores; 

● Organização do sistema para a oferta (em 
caráter de exceção) da ampliação de carga 
horária em contraturno; 

 
● Orientação sobre a organização dos 

funcionários das escolas para atendimento 
pedagógico aos sábados. 

 
● Acompanhamento do investimento 

orçamentário para a implementação do NEM; 

Diretoria-Geral Grupo 
Orçamentário e Financeiro 
Setorial/SEED 

● Articulação com demais Secretarias 
governamentais para viabilização de recursos; 

● Apoio do desenvolvimento dos programas que 
envolvem investimento federal, via PDDE 
interativo. 

Assessoria de 
Comunicação – ASCOM 

● Rever e aprovar o Plano de Comunicação 
voltado para implementação do NEM, com 
base em pesquisa de impacto. 

Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar 

Departamento de ● Acompanhamento da ampliação de carga 
horária das escolas do NEM; 

● Definição e aplicação de critérios do 
porte/investimento nas escolas do NEM. 

Planejamento da Rede/SEED 

 

Departamento de 
Gestão Escolar/SEED 

● Definição dos modos de oferta da ampliação de 
carga horária das escolas; 

● Apoiar no desenvolvimento dos programas que 
envolvem investimento federal, via PDDE 
interativo. 

Departamento de 
Normatização Escolar/SEED 

● Realizar as normatizações necessárias para a 
implantação do Novo Ensino Médio em 2022 e 
2023. 
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Departamento de Dados 
Educacionais/SEED 

● Organizar os sistemas SAE e SERE para 
regularizar a oferta da ampliação da carga 
horária em contraturno; 

● Organizar o Sistema SERE e SAE para a 
viabilização de multisseriação na oferta de 
Itinerários Formativos. 

Diretoria de Tecnologia e Inovação 

 
● Realizar a integração dos Sistemas: SERE, SAE, 

LRCO e RHSEED; 

● Desenvolver um sistema de inserção de 
demandas de professores para a oferta da 6ª 
aula no contra turno. 

Fundepar 

Departamento de Nutrição e 
Alimentação 

● Mapeamento e provimento das necessidades 
de ampliação de oferta de merenda escolar 
para a ampliação da carga horária do NEM. 

Departamento de Transporte 
Escolar 

● Mapeamento e articulação para oferta do 
Transporte escolar para a ampliação da carga 
horária do NEM. 

Diretoria de Educação 

 
 
 
 
 
 
Departamento de 
Desenvolvimento 
Curricular/NEM/SEED 

● Acompanhar o processo de implementação do 
Currículo da FGB e realizar 2ª consulta pública; 

● Elaborar o Currículo da FGB para a Educação de 
Jovens e Adultos; 

● Elaborar, em parceria com a Rede, os Itinerários 
Formativos para as escolas regulares; 

● Fazer a gestão pedagógica das escolas do 
ProNEM da Portaria n.º 649/2018 - MEC; 

● Fazer a gestão pedagógica das escolas do ProIF 
da Portaria n.º 773/2021 – MEC; 

● Desenvolver programa de formação EAD para 
pedagogos e professores das escolas do ProIF 
da Portaria n.º 773/2021 – MEC; 

● Realizar Seminários de formação sobre o NEM; 
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 ● Elaborar, em parceria com o Conselho Estadual 
de Educação, um Plano de Monitoramento para 
a Implementação do NEM no Paraná; 

● Realizar o monitoramento dos indicadores de 
implementação do NEM. 

Departamento de 
Desenvolvimento 
Curricular/CUR/SEED 

● Elaborar Material para o LRCO+ aulas 

 

 
Departamento de 
Desenvolvimento 
Curricular/CAA/EAD/SEED 

● Garantir que o NEM seja linha de pesquisa no 
Programa de Desenvolvimento Educacional – 
PDE; 

● Apoiar na realização das formações EAD sobre 
o NEM. 

Departamento de 
Desenvolvimento 
Curricular/CFCL/SEED 

● Apoiar na realização das formações EAD sobre 
o NEM; 

● Apoiar na realização dos Seminários de 
formação sobre o NEM. 

 

Departamento de 
Programas para a 
Educação Básica – 
DPEB/SEED 

● Desenvolver o processo de implementação do 
NEM nas escolas de Tempo Integral que 
ofertam essa etapa de ensino; 

● Fazer a gestão de todas as escolas inseridas no 
Programa de Ensino Médio em Tempo Integral 
(EMTI), da Resolução n.º 649/2018. 

 

 
Departamento de 
Acompanhamento 
Pedagógico 

● Realizar acompanhamento pedagógico das 
escolas que ofertam o NEM, viabilizando a 
organização pedagógica; 

● Fornecer indicadores educacionais das escolas 
que ofertam o NEM para monitoramento do 
processo de gestão pedagógica. 

Departamento de Educação 
Profissional e Educação de 
Jovens e Adultos/SEED 

● Efetivar o Plano de implementação do 5º 
Itinerário (EPT) conforme planejamento 
estratégico estabelecido. 

● Efetivar a implementação do NEM para a oferta 
da EJA, conforme normativas do Conselho 
Estadual de Educação – CEE/PR. 
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Departamento de Educação 
Inclusiva/SEED 

● Acompanhar a implementação da 1ª série do 
NEM nas escolas Indígenas, Quilombolas, de 
Campo (assentamento e itinerantes), de Ilhas, e 
Bilíngues; 

● Elaborar os Itinerários Formativos (conforme 
Matriz Curricular aprovada) das escolas 
Indígenas, Quilombolas, de Campo 
(assentamento e itinerantes) e de Ilhas. 

Núcleo de Formação ● Desenvolver o Programa Formadores em ação 
voltado para os componentes curriculares do 
NEM. 
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