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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

SOBRE A CERTIFICAÇÃO COM BASE NOS RESULTADOS OBTIDOS NO 

EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E 

ADULTOS – ENCCEJA 

 

Devido aos diversos questionamentos que têm surgido, referentes à certificação 

dos participantes, jovens e adultos no ENCCEJA, com base nos resultados obtidos por 

eles no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – 

ENCCEJA, o IFPE esclarece que: 

1.  Foi firmado um Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP e o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE, no dia 14 de julho de 2017, 

tendo por OBJETO “o estabelecimento de princípios básicos de cooperação 

técnica que venham a ser devolvidos pelas partes, na área de avaliação, para 

apoio às ações inerentes à certificação em nível nacional, do Exame Nacional 

para certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), para 

maiores de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio, inclusive para 

pessoas privadas de liberdade e que estão fora do sistema regular”; 

2. No referido Acordo de Cooperação Técnica, está definido que são 

atribuições do INEP: 

I. “Disponibilizar no Sistema Administrador do ENCCEJA os 

resultados dos participantes aptos a receber o Certificado e/ou 

Declaração de Proficiência”; 

Sobre esse item, o INEP nos comunicou, na manhã de ontem (06), que, 

devido à antecipação da publicação dos resultados do ENCCEJA, não 

houve tempo suficiente para que o sistema fosse finalizado. Informou-

nos, nessa mesma data (06), que a Coordenação-Geral de Exames para 

Certificação ainda está “aguardando a liberação das planilhas, por parte 

do Setor de informática do órgão e, assim que elas forem liberadas, 

deverão encaminhá-las às Instituições Certificadoras”.  

II. “Disponibilizar o Guia de Certificação do ENCCEJA”; 

Informamos que só recebemos ontem (06) a versão preliminar do 

referido Guia de Certificação do ENCCEJA, que trata da certificação e 

aproveitamento, entre outros tópicos, de suma importância para essa 

certificação. 



3. Da parte do IFPE, informamos à nossa comunidade acadêmica e aos 

demais interessados que todos os esforços estão sendo envidados, para que a 

certificação do Ensino Médio com base nos resultados obtidos no ENCCEJA ocorra 

o quanto antes; contudo só pudemos iniciar o nosso planejamento e organização 

para a expedição dos certificados e declarações de proficiência ontem, quando 

recebemos do INEP as informações de que necessitávamos, quais sejam: o Guia 

Preliminar de Certificação do ENCCEJA e o Tutorial para validação do boletim do 

participante. 

4. Assim sendo, informamos que: 

I. Neste momento, o Responsável Técnico do IFPE por essa atividade 

está examinando detalhadamente as questões relativas à Certificação 

do Ensino Médio com base nos resultados do ENCCEJA, para que todas 

as dúvidas sejam dirimidas no menor tempo possível; 

II. De acordo com o item 14.2, do Edital nº 43/2017, que dispõe sobre o 

ENCCEJA Nacional 2017, “compete (...) aos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia definir os procedimentos 

complementares para certificação de conclusão do (...) Ensino 

Médio e para emissão da declaração parcial de proficiência com 

base nos resultados do ENCCEJA Nacional 2017 e certificar os 

participantes, quando for o caso”.  

Diante do exposto, esta Pró-Reitoria de Ensino – PRODEN- encaminhou 

no mesmo dia,  06/02/2018,  Memorando nº 30/2018, endereçado ao 

Gabinete da Reitoria, solicitando que fosse  instituída comissão 

específica para a  elaboração do Edital de Certificação com base nos 

resultados do ENCCEJA 2017, no qual estarão contidas todas as 

disposições necessárias à expedição da certificação do ENCCEJA 

àqueles que a requererem. 

 
Recife, 07 de fevereiro de 2018. 

 


