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1. IDENTIFICAÇÃO 
 
INTERESSADO: ERCEF SÃO JOSÉ 

ASSUNTO: CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS DO ALUNO GABRIEL CARDOSO DE MELO FERREIRA  

CONSELHEIRA RELATORA: MARGARETE SANTOS DA SILVA 

PROCESSO: 027/2015 – COMEM DATA: 27 DE OUTUBRO DE 2015 

PARECER TÉCNICO: 027/15 - /COMEM APROVADO EM: 22/12/2015 

 
2. HISTÓRICO  

    

  No dia 27 de outubro de 2015, do corrente ano foi protocolado neste Conselho 

Municipal de Educação o Ofício de nº. 95, de interesse da unidade educacional “E.R.C.E.F. 

SÃO JOSÉ”, o qual solicita a convalidação de estudos do aluno GABRIEL CARDOSO DE 

MELO FERREIRA. Foi anexada ao processo, uma exposição de motivos, no qual a gestora 

informa a E.R.C.E.F. SÃO JOSÉ, localizada na rua Chaves Rodrigues s/n°, no bairro: São 

José Marituba-Pa. No inicio do ano letivo de 2012, recebemos o aluno Gabriel Cardoso de 

Melo Ferreira, com os documentos: Cópia da Certidão de Nascimento, comprovante de 

residência, 2 fotos 3x4 e a ressalva da Instituição de Ensino Sirius Júnior, localizada na 

Rua São Luis nº 75 no município de Ananindeua-Pará, onde constava que o aluno no ano 

de 2011, estava cursando o 4º ano. O referido aluno foi matriculado nesta Unidade de 

Ensino no turno da tarde sendo aprovado. No ano de 2013 cursou o 5º ano e foi aprovado 

para o 6º ano.      

A documentação, depois de protocolada junto à Secretaria Executiva deste Órgão 

Colegiado, foi convertida no Processo 27/2015 - COMEM e encaminhada à Assessoria 

Técnica, para análise e parecer prévio a fim de subsidiar a manifestação da relatoria. Para 

dar consistência às análises empreendidas, tomamos como referência a documentação 

apresentada pela direção da escola, a qual comprova a escolaridade do aluno, à luz das 

normas do Sistema Municipal de Ensino, mediante Resolução 01/2015 COMEM que 

estabelece procedimentos para convalidação de estudos neste Sistema Municipal de 

Ensino. 

 

3. ANÁLISE 

      

A partir da análise empreendida na documentação constante nos autos, identificou-

se a seguinte situação, em relação à vida escolar do aluno: 

 Em 2007, cursou o 1º primeira serie do Ensino Fundamental/8 na C.E.I.E.F. 

PEQUENOS BRILHANTES, tendo sido aprovado; 

 Em 2009, cursou a 2ª série do Ensino Fundamental/8 na EMEF. Prof.ª 

Raimunda Pinto, sendo aprovado. 

 Em 2012 apresentou ressalva da Instituição Sirius Junior na qual o mesmo 

poderia se matricula na 3ª serie do Ensino Fundamental/8. 

 No período de 2012 a 2013, o aluno cursou, com êxito, o 4ºe o 5º  ano do Ensino 

Fundamental/9. 

Portanto, constatou-se, de acordo com a análise, que a documentação do aluno não 

apresenta documento comprovatório de aprovação da 2ª serie e 3ª série do Ensino 

Fundamental/08, existindo uma lacuna na vida escolar do aluno no período de 2009 a 

2010. No ano letivo de 2011, apresentou uma ressalva com possível rasura, referente à 3ª 

série. Face ao exposto, solicito que seja enviado com a máxima urgência a esse colegiado 



documento original 3ª série (ressalva) e por comparecimento da gestora da ERCEF São 

José, para prestar esclarecimento a cerca do relatório remetido pela escola. 

                                                                                           

        Marituba, 09 de dezembro de 2015 

 

       ___________________________ 
               Nilton Neves Silva. 
         Assessoria Técnica da CLNP. 

 

 

 

4.parecer do relator: 

     

Mediante documentos anexados ao processo e analisado pela assessoria técnica 

verificou-se a necessidade de esclarecimento dos fatos a cerca dos documentos 

apresentados nos autos a cerca da vida escolar do aluno. 

Face ao exposto solicito que a Câmara de Legislação Normas e Planejamento 

solicite o comparecimento da responsável do aluno Gabriel Cardoso de Melo Ferreira e da 

gestora da escola em regime de convênio São José a esta câmara para esclarecimento 

que o caso requer. 

 

                                                                        Marituba - PA de 12 de Dezembro de 2015. 
                                                                                                                                                                 
                                                                                  ______________________ 
                                                                                    Margarete Santos da Silva 

                                                                           Conselheira Relatora 

 

 

 

  5-VOTO DA CÂMARA: 
 

Reuniu-se neste dia a Câmara de Legislação Normas e Planejamento para tratar do 

processo nº 027/2015- COMEM referente a convalidação do aluno Gabriel Cardoso de 

Melo Ferreira, onde na oportunidade ouviremos as partes solicitadas pelo relator. 

Ao ser ouvido pelos conselheiros a senhora Marina Cardoso de Melo Santos foi 

informada da situação verificada na documentação de seu filho que apresentava evidências 

de rasuras. Partindo deste esclarecimento a responsável do aluno relata que apresentou 

uma ressalva sem rasuras da escola Sirius Junior datada de 13/04/2011 e afirmou que esta 

ressalva não tinha sido aceita pela direção da escola, e que em 08/02/ 2012 foi entregue 

novo documento e que em relação a rasura da ressalva a responsável declara que quem 

fica com os documentos do aluno é a secretaria da escola. 

A diretora da escola em regime de convênio São José compareceu a Câmara de 

Legislação Normas e Planejamento para tomar esclarecimento do assunto da 

Convalidação dos Estudos do aluno Gabriel, pois o documento apensado ao processo um 

documento datado de 03 abril de 2011 no qual garante o referido ingresso do aluno no 4º 

ano do EF/9 e em 08 de fevereiro de 2012 recebeu uma ressalva o Aluno cursando a 3º 

série/8, porém a mesma apresenta sinais de rasura. 

A gestora declarou aos conselheiros desta Câmara (CLNP) que teve dois motivos 

para não aceitar a documentação apresentada pela responsável do aluno Gabriel Cardoso 

de Melo Ferreira. 

 

 



 

1- A declaração apresentada pela responsável do aluno Gabriel datada do ano de 

2011 não foi aceita por se tratar de uma declaração e não uma ressalva como é de praxe. 

2- O documento em questão apresentava uma data defasada em relação à data da 

matrícula. 

 A partir desse fato a responsável do menor Gabriel apresentou a ressalva datada do 

ano de 2012 e a direção da escola assumi que ocorreu em erro quando não observou a 

possibilidade de rasura da ressalva apresentada.  

            Mediante a analise dos depoimentos  da gestora e da responsável do aluno Gabriel 
Cardoso Melo Ferreira, a Câmara de Legislação Normas e Planejamento entendendo 
que o aluno apresenta estudos com bom aproveitamento escolar e que o mesmo já 
superou em seus conhecimentos pedagógicos a série em questão, tendo o referido aluno a 
necessidade de histórico escolar para ser matriculado no ensino médio esse colegiado 
aprova por unanimidade a referida convalidação dos estudos de Gabriel Cardoso de Melo 
Ferreira, que submete ao plenário deste conselho para apreciação final.  
          
      Sala de reunião da Câmara de Legislação Normas e Planejamento. CLNP  
  
 
                                                                        Marituba - PA de 17 de Dezembro de 2015. 
 
                                                                                                                                                                 
                                                                                  ______________________ 
                                                                                    Margarete Santos da Silva 
                                                                                        Conselheira Relatora  
 
 
 
 
 
 
 CONSELHEIROS PRESENTES DA CLNP: 

 

01.ADRIANA DO SOCORRO S. PRIMO( PRESIDENTE )_________________ 

02.JOSE ROBERTO CALVANTE DOS SANTOS________________________ 

03.REGINA MARIA A. TRINDADE___________________________________ 

04.MAGARENTE SANTOS DA SILVA ________________________________ 

05.DORIVALDO PEREIRA PIMENTEL________________________________ 

 
 
Assessoria técnica: 
Nilton neves silva______________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-VOTO DO CONSELHO PLENO: 

     Em reunião plenária realizada nesse colegiado no dia 22 de dezembro de 2015, foi 

apresentado o processo de n°27/2015-COMEM, que trata da convalidação dos estudos do 

aluno Gabriel Cardoso de Melo Ferreira. Mediante explanação da câmara envolvida, e 

apreciação do processo pelos conselheiros foi colocado em discussão e votação. Sendo 

aprovado por unanimidade. 

     Esse colegiado baixara ato de resolução referendando - o 

  

     SALA DE REUNIÃO DO CONSELHO PLENO, Marituba 22 de dezembro de 2015. 

          

 

                                                         _________________________________ 

                             Margarete Santos da Silva 

                                 Presidente do Conselho Municipal de Educação. 
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                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
                              CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – COMEM  
                                               
  
 

RESOLUÇÃO Nº 014/2015- COMEM  de 22 de Dezembro de 2015 
 
 
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA, 
No uso de suas atribuições, de acordo com a decisão do Plenário, em sessão realizada no dia 
22/12/2015 (Processo nº 027/2015- COMEM e Parecer da Câmara de Legislação). 
 

RESOLVE PROMULGAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

                                                               Autoriza a Convalidação de estudo do aluno: Gabriel 
                                                                Cardoso de Melo Ferreira, correspondente ao 3º Ano.    

                          do Ensino Fundamental Menor.  
 

 
Art. 1º - Fica autorizada por este conselho a direção da escola em regime de convênio São José a 

expedir o histórico escolar do aluno para que o mesmo possa prosseguir com seus estudos. 

 
 
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- Marituba, 22 de Dezembro de 2015. 
 
 
 
 

  Prof.ª MARGARETE SANTOS DA SILVA 
PRESIDENTE COMEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


