
Ofício Circular n.º 086/2017 – GAB/SEDUC                               
 Recife, 29 de março de 2017. 
  
  
Senhores 
GESTORES E COORDENADORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DO RECIFE 
  
Considerando a Instrução Normativa (IN) nº 09/2016, que define os procedimentos para os 
Processos de Regularização de Vida Escolar dos estudantes do Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos e orienta as escolas da Rede Municipal do Recife, 
especificamente em seu artigo 13, que dispõe acerca das competências da Unidade de Ensino 
acerca do processo de reclassificação por competência; 

Considerando a Instrução Normativa nº 02/2017, que altera a IN nº 09/2016; 

Divulgamos a listagem com o resultado referente aos processos da Educação de Jovens e 
Adultos. 

Durante o processo foram analisadas as documentações de 45 estudantes, sendo, 20 (vinte) 
da Fase I e 25 (vinte e cinco) da Fase II. Os pareceres foram emitidos ficando, na FASE I: 11 
(onze) DEFERIDOS e 9 (nove) INDEFERIDOS e, na FASE II: 21 (vinte e um) DEFERIDOS e 4 
(quatro) INDEFERIDOS. 

Orientamos que, após verificação do resultado de cada unidade de ensino, a gestão escolar ou 
coordenação pedagógica adote as seguintes providências: 

  Encaminhar, de imediato, para o módulo e turma de destino, o estudante que teve sua 
reclassificação DEFERIDA; 

  Manter, durante todo o ano letivo 2017, no módulo e turma de origem o estudante que 
teve sua reclassificação INDEFERIDA. 

Informamos que se encontra disponível na Divisão de Educação de Jovens e Adultos a 
documentação pessoal dos estudantes, bem como, parecer técnico-pedagógico individual dos 
processos de reclassificação deferidos. 

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Divisão de Educação de Jovens e 
Adultos (Fones: 3355-5960 / 3355-5961). Com relação à regularização documental da vida 
escolar, as dúvidas deverão ser tiradas em contato com a Regional de sua jurisdição. 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

  

Atenciosamente. 
  
  
ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 
Secretaria de Educação 
 

 



 



 


