
14 DE MAIO DE 2021 – 09h.

Presentes:  Presidente:  João  Carlos  Gomes,  Vice-Presidente:  Jacir  José  Venturi.
Conselheiros(as): Ana Seres Trento Comin, Carlos Eduardo Sanches, Clemencia Maria
Ferreira  Ribas,  Christiane  Kaminski,  Décio  Sperandio,  Fabiana  Cristina  de  Campos,
Fátima  Aparecida  da  Cruz  Padoan,  Flávio  Vendelino  Scherer,  Jacir  Bombonato
Machado, Maria das Graças Figueiredo Saad, Marise Ritzmann Loures, Marli  Regina
Fernandes da Silva, Oscar Alves, Ozélia de Fátima Nesi Lavina, Rita de Cássia Morais,
Sandra Teresinha da Silva e Taís Maria Mendes.
I - Expediente
a) avisos e comunicações;
b) indicações e proposições.
II – Ordem do dia

1) Deliberação CP n.º xx/21
e-Prot: 16.102.958-0, n.º 16.701.161-6 e n.º 17.357.005-8
Int.: Sistema Estadual de Ensino do Estado do Paraná.
Ass.: Dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância - EaD em cursos de
graduação presenciais de Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema Estadual de
Ensino.
Rel: Décio Sperandio, Christiane Kaminski, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, Flávio Vendelino Scherer,
Maria das Graças Figueiredo Saad e Rita de Cássia Morais.
Dec.:
III - Outros assuntos

A  (4.ª) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 11.ª (décima primeira) Sessão,
foi realizada no dia 14 de maio de 2021, a distância, e por dispositivo eletrônico, com fun-
damento no artigo 7.º, § 2.º, inciso I, do Decreto Estadual n.º 4.230/2020, exarado pelo
Governador do Estado do Paraná, em 16 de março de 2020, alterado, entre outros, pelo
Decreto Estadual n.º 4.258, de 18 de março de 2020, que dispõem sobre as medidas para
o enfrentamento da emergência de Saúde Pública, de importância internacional, decor-
rente do Novo Coronavírus – COVID-19, e posteriormente pelo Decreto Governamental
n.º 6.637, de 20/01/2021. E em consonância com o artigo 7.º do primeiro Decreto, os titu-
lares dos Órgãos e entidades compreendidos no seu artigo 1.º poderão, após análise jus-
tificada da necessidade administrativa, e dentro da viabilidade técnica e operacional, sus-
pender total ou parcialmente o expediente do Órgão ou entidade, assim como o atendi-
mento presencial ao público, bem como, instituir o regime de teletrabalho para servidores,
resguardando, para manutenção dos serviços considerados essenciais, quantitativo míni-
mo de serviços em sistema de rodízio, através de escalas diferenciadas e adoções de ho-
rários alternativos. Com este embasamento, e na presença do Conselho Pleno, o Presi -
dente do CEE/PR, João Carlos Gomes, agradeceu a presença de todos(as), em especial
à Secretária-Geral do CEE/PR, Claudia Mara dos Santos, à sua Assessora particular,
Marcia Helena Kovalhuk Pereira, à Coordenadora Pedagógica Izes Neira Kuchpil, à As-
sessoria Jurídica, e às demais Coordenações e Assessorias Pedagógica, Técnico-admi-
nistrativa e aos servidores do CEE/PR. Em seguida, fez a chamada dos Conselheiros(as),
constatou o número regimental, e mencionou o e-mail recebido do Presidente do Conse-
lho Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Tonassi Souto, o qual
convida o CEE/PR para participar das Audiências Públicas sobre a Regulação da Lei n.º
13.935/2019 (Psicólogos e Assistentes Sociais nas Escolas), no dia 20/05/2021, às 10h.
As audiências serão virtuais e o  link será enviado posteriormente. Informou que ontem,
dia 13/05/21, pela manhã, participou acompanhado da Conselheira Christiane Kaminski,
da comemoração dos 25 anos do Centro Universitário Internacional (UNINTER), na pre-
sença do Secretário de Estado da Educação e do Esporte (Seed), Renato Feder, do Mi-
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nistro da Educação Milton Ribeiro e demais convidados. Na sequência, reportou-se a uma
consideração feita pela Conselheira Sandra Teresinha da Silva sobre a intempestividade
de dois processos, os quais ficam considerados distribuídos na reunião de segunda-feira.
Dessa forma, os relatores que foram sorteados para as Interposições de Recursos serão
mantidos. Em continuidade, informou o levantamento dos protocolados que foram analisa-
dos na 4ª Reunião Ordinária do CEE/PR, entre os dias 10 a 14/05/2021. CEIF: 144; Ce-
mep: 56; CES: 14; Bicameral: 29; Presidência: 02; Conselho Pleno: 01 Deliberação – To-
tal Geral: 246, além de outras reuniões paralelas. Em seguida, passou a palavra à Conse-
lheira  Fátima  Aparecida  da  cruz  Padoan  para  apresentar  o  processo  e-Protocolo  n.º
16.102.958-0, n.º 16.701.161-6 e n.º 17.357.005-8, de interesse do Sistema Estadual de
Ensino do Estado do Paraná, que “Dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade
de Educação a Distância – EaD, em cursos de graduação presenciais de Instituições de
Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino”. A referida Conse-
lheira fez uma breve explicação da contextualização dos aspectos que levaram à elabora-
ção de nova Deliberação e, em seguida, iniciou a leitura do texto da Indicação com o se -
guinte  teor:  “INDICAÇÃO  CEE/CP N.º  03/21,  APROVADA EM 14/05/21,  CONSELHO
PLENO. INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO DO Estado DO PARANÁ.
ASSUNTO: “Dispõe sobre a oferta de carga horária de atividades educacionais a distân-
cia em cursos de graduação presenciais de Instituições de Educação Superior - IES per-
tencentes ao Sistema Estadual de Ensino”. RELATORES: DÉCIO SPERANDIO, CHRIS-
TIANE  KAMINSKI,  FÁTIMA  APARECIDA  DA  CRUZ  PADOAN,  FLÁVIO  VENDELINO
SCHERER, MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD, RITA DE CÁSSIA MORAIS. I –
INTRODUÇÃO: Em 22/10/19, a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior  (Seti),  por  meio  do  Ofício  CES/GAB/Seti  n.º  929/19  (fl.  04),  e-Protocolo  n.º
16.102.958-0 encaminhou a este CEE/PR o Ofício n.º 664/19-GR/UEL, de 02/10/19 (fl.
02), da Universidade Estadual de Londrina, com solicitação de Parecer acerca do contido
na Portaria MEC n.º 1.428/18, de 28/12/18, nos seguintes termos: Considerando a Porta-
ria n.º 1.428, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a oferta, por Instituições de
Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de gradua-
ção presenciais; Considerando a totalidade da Portaria e em especial os artigos 7°, 8° e
11°, que determinam: Art. 7° (...) incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que
incorporem o uso integrado de tecnologias de informação e comunicação - TICs para a re-
alização dos objetivos pedagógicos, material didático específico, bem como a mediação
de tutores e profissionais da Educação com formação na área do curso e qualificados em
nível compatível ao previsto no Projeto Pedagógico do Curso - PPC e no Plano de Ensino
da Disciplina, que deverão descrever as atividades realizadas a distância, juntamente com
a carga horária definida para cada uma, explicitando a forma de integralização da carga
horária destinada às atividades online. Art. 8° A oferta de disciplinas na modalidade a dis -
tância em cursos presenciais, conforme disposto nesta Portaria, deve ser informada previ-
amente aos estudantes matriculados no curso e divulgada nos processos seletivos, de-
vendo ser identificadas, de maneira objetiva, disciplinas, conteúdos, metodologias e for-
mas de avaliação. Art. 11. As IES que optarem pela oferta de disciplinas na modalidade a
distância em cursos presenciais deverão atualizar os respectivos Projetos Pedagógicos,
submetendo-os à análise pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Supe-
rior, quando do protocolo dos pedidos de reconhecimento e renovação de reconhecimento
dos cursos. Considerando que as mudanças propostas na referida Portaria impactarão
sobre a forma de composição dos currículos de graduação, gostaríamos de obter Parecer
acerca de como as determinações da citada Portaria serão reguladas por este Conselho.
O Protocolado foi encaminhado à Assessoria Jurídica deste Conselho para análise em
13/05/20, sendo que em 20/08/20, retornou a esta CES com a Informação n.º 26/20-AJ/
CEE/PR, fls. 06 a 08: INFORMAÇÃO N.° 26/2020 — AJ/CEE/PR. O presente protocolado
teve início com o Ofício n.º 664/2019, do Gabinete da Reitoria da Universidade Estadual
de Londrina, de 02 de outubro de 2019, firmado pela Reitora em Exercício e endereçado à
Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná (SETI),
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em que solicita análise e Parecer sobre a Portaria n.º 1.428, de 28 de dezembro de 2018.
A SETI o reenviou à Presidência deste Conselho Estadual de Educação (CEE/PR), em ra-
zão da competência. A Consulente aponta que a Portaria acima citada dispõe sobre a
oferta, por Instituição de Educação Superior (IES), de disciplinas na modalidade a distân-
cia em cursos de graduação presenciais. Aduz que a referida Portaria apresenta propos-
tas de mudanças que impactarão sobre a composição dos currículos de graduação da
Universidade Estadual de Londrina. Por essa razão, solicita Parecer acerca de como as
determinações contidas no documento em questão serão reguladas pelo Conselho Esta-
dual de Educação. Este expediente, protocolado pela UEL, em 04/10/2019, por meio do e-
Protocolo Digital, foi encaminhado à SETI e, em 07/10/2019, o Superintendente daquela
Pasta  enviou  por  meio  de  Despacho  ao  Protocolo  daquela  Superintendência.  Em
22/10/2019, o referido protocolado foi encaminhado, por meio do Ofício n.º 929/19 - CES/
GAB/SETI, ao Setor de Protocolo deste Colegiado. No dia 23/10/2019, o protocolado foi
enviado à Câmara de Educação Superior (CES), onde permaneceu até 12/05/2020. Em
13/05/2020, a citada Câmara o repassou a esta Assessoria Jurídica para análise e infor-
mações. É o Relatório. Mérito: Neste expediente, a Reitora em exercício da Universidade
Estadual de Londrina encaminhou ofício endereçado ao Superintendente - Geral de Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior, para análise e informações referentes à Portaria n.º
1.428, de 28 de dezembro de 2018, do Ministério da Educação (MEC). Contudo, o referi -
do expediente foi repassado a este Colegiado, por ser órgão deliberativo do Sistema Esta-
dual de Ensino do Paraná. Preliminarmente, cabe destacar que a Portaria n.º 1.428/2018
— MEC, que dispõe sobre a oferta por Instituições de Educação Superior de disciplinas
na modalidade a distância em cursos de graduação presencial, foi revogada pela Portaria
n.º 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe em sua ementa sobre a oferta de carga
horária na modalidade de Ensino a Distância (EaD) em cursos de graduação presenciais
ofertados por IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. Logo, dizem respeito às
Instituições que integram o referido Sistema, o que não é o caso da Universidade Estadu-
al de Londrina. Conforme o MEC, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior (Seres) é responsável pela formulação de políticas para a regulação e a supervi-
são de IES, públicas e privadas, pertencentes ao Sistema Federal de Educação Superior.
É da sua alçada autorizar, reconhecer e renovar o reconhecimento de cursos de gradua-
ção (bacharelado, licenciatura e tecnológico) e de pós-graduação  lato sensu, todos na
modalidade presencial ou a distância. Entre outras atribuições, cabe à Seres também emi-
tir parecer nos processos de credenciamento e recredenciamento de Instituições de Edu-
cação Superior do Sistema Federal de Ensino e supervisioná-las, bem como os cursos de
graduação e sequenciais, com vistas ao cumprimento da legislação educacional e à me-
lhoria da qualidade da Educação Superior. Por sua vez, o Conselho Estadual de Educa-
ção do Paraná, previsto no artigo 228 da Constituição Estadual de 1989 e criado pela Lei
Estadual n.º 4.978/64, alterada pelas Leis Estaduais n.ºs 11.032/94, 12.551/99, 12.904/00,
13.797/02 e 16.012/08, é um órgão deliberativo, normativo, consultivo e de orientação da
política educacional do Sistema Estadual de Ensino do Paraná. No rol de suas atribui-
ções, dispostas no Regimento Interno, está a emissão de pareceres, informações e orien-
tações sobre assuntos da área educacional e processos de regulação, supervisão e avali -
ação das Instituições educacionais e de seus cursos e atividades correlatas às Institui-
ções que integram o Sistema Estadual de Ensino do Paraná. Assim, a este Colegiado,
compete legislar às IES públicas estaduais e municipais do Sistema Estadual de Ensino,
como é o caso da UEL e que, por conseguinte, não há vinculação dela ao Sistema Fede-
ral de Ensino, de forma que não se aplica o contido na Portaria n.º 1.428, de 28 de de-
zembro de 2018, objeto da consulta e já revogada pela Portaria n.º 2.117, de 6 de dezem-
bro de 2019. No arremate, reitera-se que o objeto da Portaria ora em vigência dispõe so -
bre a oferta de carga horária na modalidade de Educação a distância (EAD) em cursos de
graduação presenciais, ofertados por IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino, ex-
ceto Medicina. Assim sendo, a competência para eventual norma a ser disposta na mes-
ma direção para as IES que integram o Sistema Estadual de Ensino do Paraná é deste
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Colegiado. Diante do exposto, retorna-se o protocolado ao Presidente da Câmara de En-
sino Superior. É a Informação. Por meio do Ofício CES/GAB/Seti n.º 470/20, de 03/07/20,
(fl. 03 - e-Protocolo n.º 16.701.161-6), a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior (Seti) encaminhou a este CEE/PR o Ofício n.º 07/20-GR/Unioeste, de
01/07/20 (fl. 02), com questionamento acerca de legislação específica no Sistema Estadu-
al de Ensino sobre a oferta de atividades na modalidade de Educação a distância, nos
cursos presenciais de graduação e, ainda, sobre a aplicabilidade da Portaria MEC n.º
2117/19, de 06/12/19, nos seguintes termos: Considerando que a Universidade Estadual
do Oeste do Paraná - Unioeste está em processo de revisão de sua resolução que regula-
menta a oferta de atividades na modalidade de Educação a distância nos cursos presenci-
ais de graduação, objetivando adequar alguns conteúdos e, especialmente, atender ao
estabelecido pela Portaria n.º 2.117, de 06 de dezembro de 2019, do Ministério da Educa-
ção - MEC, a qual dispõe sobre oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Dis-
tância - EaD em cursos de graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação
Superior – IES, pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. Considerando que não te-
mos conhecimento de uma legislação específica sobre esta questão, no âmbito de nosso
Sistema Estadual de Ensino. Solicitamos o envio de uma consulta ao Conselho Estadual
de Educação do Paraná com o objetivo de nos esclarecer sobre os seguintes pontos: -
Existe alguma legislação específica em nosso Sistema Estadual de Ensino sobre a oferta
de atividades na modalidade de Educação a distância nos cursos presenciais de gradua-
ção? - Não existindo uma legislação específica em nosso Sistema Estadual de Ensino,
seguem-se os critérios definidos pela Portaria MEC n.º 2.117, de 06/12/2019? A partir das
solicitações da UEL e da Unioeste e, ainda, considerando a necessidade de emissão de
norma referente ao assunto, em 13/11/20, foi aprovada a Deliberação CEE/CP n.º 07/20,
que “dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância -
EaD em cursos de graduação presenciais de Instituições de EducaçãoSuperior - IES per-
tencentes ao Sistema Estadual de Ensino.” No entanto, em 24/02/21, a Seti encaminhou a
este Conselho solicitação de ajustes na referida Deliberação, por meio do Ofício CES/
GAB/Seti n.º 93/21 (fl. 25, e-Protocolo n.º 16.102.958-0), nos seguintes termos: Retorna-
mos à apreciação desse Colendo Colegiado, o protocolado n.º 16.102.958-0, acompanha-
do de estudo comparativo desta Superintendência, que registra sugestões de ajustes na
redação de dispositivos da Deliberação n.º 07/2020, que dispõe sobre a oferta de carga
horária na modalidade de Educação a Distância - EaD em cursos de graduação presenci-
ais de Instituições de Educação Superior – IES, pertencentes ao Sistema Estadual de En-
sino. A partir da análise e considerações da Câmara de Ensino Superior e demais enca-
minhamentos regimentais no âmbito desse Conselho, a matéria deverá retornar a esta
Superintendência para a necessária homologação. Ainda, por meio do Ofício n.º 02/21, de
15/02/21, (fl. 02 a 04, e-protocolo n.º 17.357.005-8), a Unioeste encaminhou a este CEE/
PR, dois questionamentos que transcrevemos pontualmente: Questionamento referente
ao Artigo 2º, Parágrafo 3º, da Deliberação CEE/CP n.º 07/20: (…) Questionamos se o cur-
so de Serviço Social é da formação da área das Ciências Humanas, conforme DCNs, ou
da área de formação à saúde, conforme Resolução n.º 287/98, do Conselho Nacional de
Saúde (CNS), que menciona a categoria do Assistente Social? (…) Questionamento refe-
rente ao Artigo 6º, e ao Parágrafo 2º, da Deliberação CEE/CP n.º 07/20: (…) 1. A Delibe-
ração diz: “Deve apresentar claramente, na matriz curricular, o percentual de carga horá-
ria a distância”. Assim, questionamos: basta definir um percentual de oferta de carga ho-
rária na modalidade a distância, podendo a definição de disciplinas variar ano a ano? Ou
devemos fixar e explicitar, na matriz curricular, as disciplinas e os quantitativos de cargas
horárias em EaD em cada uma destas disciplinas? II – ANÁLISE: As Portarias do Ministé-
rio da Educação (MEC), n.º 1.428, de 28/12/2018, citada pela Universidade Estadual de
Londrina (UEL), e n.º 2.117, de 06/10/2019, citada pela Universidade Estadual do Oeste
do Paraná (Unioeste), dispõem sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino
a Distância – EaD em cursos de graduação presenciais ofertados por Instituições de Edu-
cação Superior – IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. Portanto, essas duas
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Portarias do MEC não têm alcance para as Instituições de Educação Superior pertencen-
tes ao Sistema Estadual de Ensino do Paraná. Faz-se necessário deixar claro que para a
oferta de Programas e Cursos na Modalidade a Distância, há legislação educacional es-
pecífica, como: a) Resolução CNE/CES n.º 1, de 11/03/16, que estabelece Diretrizes Na-
cionais para a oferta de Programas e Cursos de Educação Superior. b) Decreto Federal
n.º 9.057, de 25/05/17, que regulamenta o artigo 80 da Lei Federal n.º 9.394, de 20/12/96,
e trata das Normas para a oferta de Programas e Cursos, na Modalidade a Distância para
a Educação Básica, assim como para a Educação Superior. Destarte, as referidas Portari -
as do MEC dispõem, de forma equivocada, a oferta da Modalidade a Distância para os
Cursos de Graduação presenciais das IES do Sistema Federal de Ensino. Na verdade, o
que se pretende é a possibilidade de oferta de Cursos, na modalidade presencial, com ati-
vidades educacionais a distância. Da análise das solicitações, esta Câmara de Educação
Superior entende que se faz necessária a emissão de nova Deliberação, com o objetivo
de tornar mais claros alguns aspectos normativos. Desta forma, estes relatores propõem
a emissão de nova Deliberação e consequente revogação da Deliberação CEE/CP n.º
07/20, que “dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância -
EaD em cursos de graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superi-
or – IES, pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino.” Diante da retomada das discus-
sões sobre a normatização ora em comento, considerou-se também oportuna a inserção
da previsão de autorização para oferta de porcentagem da carga horária total, em ativida-
des educacionais a distância, para os cursos de graduação presenciais recém implemen-
tados, que ainda não foram avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estu-
dantes (Enade). A respeito dos questionamentos elencados pela Unioeste, após discus-
sões, apresentamos as seguintes considerações: Questionamento 1: Questionamos se o
curso de Serviço Social é da formação da área das Ciências Humanas, conforme Diretri-
zes Curriculares Nacionais - DCNs, ou da área de formação à saúde, conforme Resolu-
ção n.º 287/98, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que menciona a categoria do As-
sistente Social? (…). Resposta 1: Embora o Conselho Nacional de Saúde apresente o
curso de Serviço Social como pertencente à área da Saúde, diante do questionamento da
Unioeste, esta Câmara optou por rever seu entendimento na presente Deliberação, consi-
derando o que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais, que classificam o curso
de Serviço Social como pertencente à área das Ciências Humanas. Questionamento 2: A
Deliberação diz: “Deve apresentar claramente, na matriz curricular, o percentual de carga
horária a distância”. Assim, questionamos: basta definir um percentual de oferta de carga
horária na modalidade a distância,  (sic)  podendo a definição de disciplinas variar ano a
ano? Ou devemos fixar e explicitar, na matriz curricular, as disciplinas e os quantitativos
de cargas horárias em EaD em cada uma destas disciplinas? Resposta 2: O percentual
de carga horária a distância, por disciplina, deverá estar previsto no Projeto Pedagógico
do Curso, antes de sua implementação, sendo que suas alterações somente poderão ser
realizadas a partir de alteração do PPC. Desta forma, esclarecidos os aspectos referentes
à elaboração de nova Deliberação, os elementos fundamentais que orientarão o texto ora
proposto são as condições para que as Instituições de Educação Superior possam ofertar
carga horária de atividades educacionais a distância, na organização pedagógica e curri-
cular de seus cursos de graduação presenciais, conforme avaliação. Para tanto, as IES
deverão incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que utilizem as Tecnologias
de Informação e Comunicação - TICs para alcançar os objetivos pedagógicos propostos,
bem como o material didático específico, e deverão, ainda, possibilitar a mediação de do-
centes, tutores e profissionais da Educação com formação e qualificação em nível compa-
tível com o previsto no PPC e no Plano de Ensino da Disciplina. Diante do exposto, estes
Relatores propõem ao Conselho Pleno a presente Indicação e Deliberação, a fim de que
sejam submetidas à análise e discussão do Conselho Pleno, na forma regimental. É a In-
dicação. Sala Pe. José de Anchieta, 14 de maio de 2021”. Após a leitura integral do texto,
o Conselheiro Oscar Alves cumprimentou e agradeceu ao Presidente do CEE/PR, bem
como ao Conselho Pleno e demais servidores do Órgão. Sugeriu, inicialmente, que os
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membros da Câmara de Educação Superior (CES), data venia, considerassem a sua in-
tervenção não como um Conselheiro, mas como um assessor, que procura cumprir com
suas obrigações, levando um problema em uma mão e a solução na outra. Preliminar-
mente, disse que sempre foi a favor das atividades à distância nos cursos presenciais,
tanto na Educação Superior, quanto na Educação Básica, e também enfatizou que estas
Portarias do Ministério da Educação trouxeram, infelizmente, uma confusão, e que esta-
mos caminhando para consolidá-la. Não existe modalidade à distância em curso presenci-
al, existe atividade à distância em curso na modalidade presencial. Toda a legislação, a
LDB consagram para o Ensino Superior, os cursos de graduação de forma presencial, so-
mente no artigo 80 é que se encontra uma  possibilidade, nos seguintes termos: “o Poder
Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância,
em todos os níveis e modalidades de ensino, e de Educação continuada.” Ora, a Educa-
ção presencial é uma modalidade, Educação à distância é outra, assim como Educação
profissional, a EJA que também são, além de outras modalidades. Neste sentido, não se
pode confundir a modalidade presencial com modalidade à distância e já tivemos o Decre-
to n.º 5.622, que regulamentou o artigo 80, da Educação na modalidade à distância, que
foi revogado pelo Decreto n.º 9.057, de 25 de maio de 2017, e estabeleceu novas normas
e disposições gerais à oferta de cursos da Educação Básica e ofertas de cursos na Edu-
cação Superior. O Conselho Nacional de Educação (CNE), também emitiu a Resolução
n.º 1, de 11 de março de 2016, estabelecendo diretrizes e normas nacionais para a oferta
de programas e cursos de Educação Superior na modalidade à distância. Portanto, as
Portarias trouxeram uma confusão enorme. Ressaltou ao Colegiado o mesmo que já ha-
via mencionado em Reuniões anteriores, ou seja, que a primeira Portaria foi de sua lavra,
junto com o Coordenador da Educação à Distância e o Ministro Paulo Renato. À época o
Conselheiro Oscar Alves  era Reitor da Universidade Norte do Paraná (Unopar), e sempre
foi favorável, sobretudo com a inserção das novas tecnologias,  à admissão de uma parte
da carga horária nos cursos presenciais para atividades não presenciais. Nesta esteira,
propôs a Portaria n.º 2.253, de 18 de outubro de 2001, que diz: “O Ministro da Educação,
no uso de suas atribuições, e considerando o disposto no artigo 81, da LDB...”. Observou
que o artigo 81 trata de experimento e infelizmente isso se repetiu até nessas Portarias úl-
timas citadas no Parecer. Expôs que a Portaria citada é específica para o Sistema Fede-
ral, porque a Portaria do Ministério da Educação (MEC), não pode determinar para os de-
mais sistemas, a não ser quando ela tenha o respaldo de uma norma estabelecida pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE), que é o caso da Portaria para o Ensino Médio n.º
1.432-CEE/PR, em que as diretrizes curriculares do Ensino Médio, Resolução n.º 3, espe-
cifica a responsabilidade do MEC em emitir um ato regulamentando e estabelecendo os
itinerários formativos  junto com os eixos estruturais. Neste caso, a Portaria vale para todo
o Sistema, porque ela tem uma delegação do Conselho Nacional de Educação (CNE), es-
sas outras Portarias não são de obrigatoriedade, de serem seguidas. Assim sendo, no ar-
tigo 1º da Portaria supracitada, que ele ajudou a elaborar, diz: “as Instituições de Ensino
Superior do Sistema Federal de Ensino poderão introduzir na organização pedagógica e
curricular de seus cursos superiores reconhecidos...”, é importante isso, “a oferta de disci-
plinas que, em seu todo”, portanto de todo o curso, “ou em parte, utilizam o método não
presencial, com base no artigo 81 da LDB e no disposto nesta Portaria (que trata de por-
que é um experimento), não tem legislação sobre essa modalidade presencial com moda-
lidade à distância, e isto hoje se fala, graças à pandemia, da possibilidade do ensino híbri-
do e não está normatizado pelo Conselho Nacional de Educação, por isso temos até evi -
tado usar a palavra “ensino híbrido”, não existem normas sobre esse ensino. Continuou e
afirmou que depois, em 2004, lamentavelmente, o Ministro Tarso Genro baixou a Portaria
n.º 4.059, de 10 de dezembro de 2004, instituindo o seguinte para as Instituições de Ensi-
no Superior: “poderão introduzir na organização (...) de seus cursos superiores reconheci-
dos a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semi-presen-
cial”, e não houve normatização sobre essa modalidade, e ele alterou os métodos não
presenciais. Observou que a confusão iniciada em 2004, com a Portaria n.º 4.059, que re-
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vogou a primeira Portaria, continuou. Mais adiante, em 10 de outubro de 2016, o Ministro
Mendonça Filho, do Governo Michel Temer, baixou a Portaria n.º 1.134 revogando a de
n.º 4.059 exarada por Tarso Genro. Em 28 de dezembro de 2018, o ex-Ministro Rossieli
Soares da Silva baixou a Portaria n.º 1.428, citada nesse Parecer, na qual revoga a Porta-
ria anterior de Mendonça Filho. No artigo 1º primeiro, ele resgata a metodologia a distân-
cia de cursos de graduação presencial das Instituições de Educação Superior credencia-
das pelo MEC, mas na ementa da Portaria “dispõe sobre a oferta por Instituições de Edu-
cação Superior as disciplinas na modalidade a distância em cursos de graduação presen-
cial”, quer dizer, naturalmente não foi bem lido e os assessores misturaram, porque o arti-
go 1º, que determina a oferta de disciplinas com metodologia a distância, acabou resga-
tando a Portaria do CEE/PR, de 2001, n.º 2.253. Repete-se também no artigo 2º “discipli -
na na modalidade a distância”. Parágrafo único, “na modalidade a distância” e outros pon-
tos do texto. Assim sendo, a última Portaria, n.º 2.117, de 06 de dezembro de 2019, tam-
bém cita a oferta da carga horária na modalidade de Ensino a Distância em cursos de gra-
duação presencial. Diante do exposto, o CEE/PR pode perfeitamente baixar uma Delibe-
ração, mas não pode usar a terminologia “modalidade a distância em curso presencial”,
isso não existe, não está regulamentado nem normatizado. Foi neste contexto que o Con-
selheiro Oscar Alves sugeriu substituir a expressão “modalidade de ensino a distância”
para “atividades educacionais a distância”, ou “não presenciais”, ou “remota”. Explicou
que  o termo “a distância” pode ser usado  mas como “atividades educacionais a distância
no curso presencial”, que é uma modalidade. Ainda neste contexto, o Conselheiro Oscar
Alves enfatizou que não existem normas, nem definição do Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE) sobre duas modalidades: a presencial e a distância. Destacou que a Educação
de Jovens e Adultos (EJA), por exemplo, o último Parecer trata de várias formas: EJA pre-
sencial, EJA a distância, EJA articulada com o profissional, mas presencial com modalida-
de a distância não existe. Desse modo, sua sugestão é que se retire a expressão, “moda-
lidade a distância” e substitua por “atividades educacionais a distância” e repeti-la, sempre
que necessário no decorrer do texto, para não deixar dúvida. Com a palavra, o Presidente
do CEE/PR agradeceu os esclarecimentos do Conselheiro  Oscar  Alves e aos demais
Conselheiros  e, antes de passar a palavra ao Conselheiro Jacir José Venturi, consultou a
Relatora e à Comissão da CES se aceitariam a sugestão proposta pelo Conselheiro Os-
car Alves. A Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan agradeceu as explicações  do
Conselheiro citado,   considerou-as importantes,  pois contribuem para desmistificar um
pouco a temática e esclarecer melhor o que se propõe na Deliberação e concordou com a
alteração, já que o termo “modalidade”, de fato, causa certa confusão. Na sequência, con-
sultou os demais relatores que, igualmente, concordaram em fazer a alteração. Assim, fi -
cou definido que no ajuste final, o termo “modalidade” seria alterado para “atividade”. Na
sequência, o Presidente do CEE/PR cumprimentou o Conselheiro Oscar Alves pelo deta-
lhamento das explicações, que certamente deixarão a Deliberação muito mais esclarece-
dora e completa e antecipou cumprimentos à Comissão pelo louvável trabalho. Em conti -
nuidade, o Conselheiro Jacir José Venturi  pronunciou-se, agradeceu ao Presidente do
CEE/PR pela condução dos trabalhos, e destacou que se uniria aos esclarecimentos do
Conselheiro Oscar Alves, muito oportunos, especialmente sobre a diferença entre “moda-
lidade” e “atividade” EAD. Além disso, destacou que a Universidade Norte do Paraná
(UNOPAR) foi uma grande referência em Educação à Distância no passado e continua
sendo na atualidade,  com mais de 300 mil alunos. Observou também que o Centro Uni-
versitário Internacional  (UNINTER) constitui  outra referência importante,  com extensão
não só no Brasil, mas também no exterior, e deve possuir entre matriculados à distância
mais de 200 mil alunos - são duas grandes referências, cuja origem foi o Paraná. Ressal-
tou que a UNOPAR ganhou grande destaque quando foi alienada à Cogna Educação (an-
teriormente Kroton Educacional), nona maior empresa relacionada a Educação do mundo.
Foi fundada em 1966 em Belo Horizonte, a partir da criação de uma empresa de cursos
pré-vestibular chamada Pitágoras. A Kroton atua em todos os níveis escolares, tais como:
pré-escolar, ensino primário e secundário, ensino secundário para adultos, vestibular, cur-
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sos livres, Educação superior e pós-graduação entre outros. A Kroton tem mais de 1,185
milhões de estudantes presenciais e 819.000 na modalidade de EAD, com 290.000 estu-
dantes na Educação Básica, em 127 campi e 726 polos divididos entre 11 marcas educa-
cionais que estão distribuídas em todos os Estados Brasileiros. Em aparte, o Conselheiro
Oscar Alves reforçou os esclarecimentos do Conselheiro Jacir José Venturi, salientando
que a instituição foi vendida graças à oferta dos cursos a distância, ou seja, mais de 300
polos na época, por 1 bilhão e 800 milhões, e quem implantou a  Educação a Distância na
UNOPAR foi ele, o Professor Cleto de Assis e o Professor Ivo Both. Novamente com a pa-
lavra, o Vice-Presidente do CEE/PR, Jacir José Venturi,  expôs que o Estado do Paraná é
o berço das duas maiores Instituições a distância. Ainda lembrou que a previsão para o
ano de 2023, é de um total de aproximadamente 2 milhões e 500 mil calouros nas Univer-
sidades Públicas e Particulares. E ainda, para 2023, há uma previsão de que metade des-
ses ingressantes opte pela modalidade presencial e a outra pela modalidade EAD, prati-
camente uma equivalência entre as duas modalidades. Expôs que teve o privilégio de co-
laborar com a implantação da EAD na Universidade Positivo e, por cerca de 3 anos acom-
panhou essa implantação, obviamente seguindo a Regulação Federal, recorda-se que até
2015, os gestores da Universidade Positivo tinham grande resistência, até uma certa ojeri-
za, por entenderem que essa modalidade era sinônimo de qualidade inferior. Esse senti-
mento era compartilhado por muitas IES do Brasil, públicas e parte também das particula-
res. Contudo, avanços tecnológicos da Educação online, e principalmente pela capacita-
ção de bons profissionais, no caso da Universidade Positivo, que partiu do zero em 2015
em número de matrículas para 20 mil em dezembro de 2019, quando a Universidade foi
alienada para a Universidade Cruzeiro do Sul. Para finalizar, enalteceu com louvor e sin -
ceridade os relatores e relatoras da CES, principalmente pelo conteúdo que mantém a im-
plementação da EAD nos cursos superiores das Universidades Estaduais paranaenses,
que são 7, e mais as IES que pertencem ao Sistema Estadual, por incorporarem essas
Universidades que estão na vanguarda nacional e até internacional do ensino online; e
não menos importante, destacou com louvor a redação da Deliberação em pauta, a qual
se encontrava bem disposta didaticamente e numa sequência lógica e de coerência textu-
al. Na sequência, o Presidente do CEE/PR agradeceu os apontamentos do Vice-Presi-
dente Jacir José Venturi e concedeu a palavra ao Conselheiro Carlos Eduardo Sanches, o
qual cumprimentou a Relatora, a Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan, e à Câ-
mara de Educação Superior (CES) pelo processo como um todo e pelas reflexões consis-
tentes que trouxeram. Cumprimentou também o Conselheiro Oscar Alves pelos esclareci-
mentos e lembrou que o grande problema da oferta da Educação a Distância no Ensino
Superior no Brasil consiste no crescimento demasiado da formação, sobretudo de profes-
sores nesta modalidade de Educação, e na fragilidade das normas que impede um con-
trole eficaz. Entende que a oferta da Educação a Distância é importante, faz parte do con-
texto atual, mas no Brasil, infelizmente, tem-se uma fragilidade, muitas vezes da norma e
da organização dos cursos. Destacou que em 2020 publicou um artigo sobre essa temáti-
ca em uma revista da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e que irá disponibi -
lizá-lo no grupo do Conselho, para quem quiser e tiver um pouco de paciência e interesse
sobre o assunto. Observou que no Brasil, principalmente no contexto da formação de pro-
fessores, houve um crescimento significativo por parte das Instituições de Ensino Superi -
or. Acrescentou que no país há um esforço enorme para que cursos de Direito e Medici -
na, por exemplo, não sejam ofertados na modalidade EAD. Ressaltou que nas demais
áreas, a formação dos professores no Brasil, na última década, mudou completamente, o
perfil da formação dos professores é a distância, geralmente por meio de cursos, oferta-
dos por universidades privadas, muitas vezes sem a estrutura necessária, em razão das
fragilidades das normas e do processo de acompanhamento dessas Instituições. Com a
palavra, o Presidente do CEE/PR agradeceu os argumentos do Conselheiro Carlos Edu-
ardo Sanches e passou a palavra à Conselheira Taís Maria Mendes que continuou a dis-
cussão. Cumprimentou a todos e todas e parabenizou a Comissão pela Deliberação. Dis-
se que colocaria sua opinião enquanto Conselheira da APP-Sindicato. Citou o posiciona-
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mento da entidade sobre as condições que as escolas estaduais enfrentam esse dilema e
citou a oferta das atividades não presenciais diante da pandemia. Nas suas palavras, a
pandemia mostrou todas as fragilidades que existem nas escolas, inclusive a condição so-
cial e econômica dos estudantes e, consequentemente, também das suas famílias, aonde
os alunos estão. Salientou que essa questão não abrange apenas a Educação Básica,
mas se reflete também na Educação Superior. Ressaltou que em reuniões anteriores no
CEE/PR,  alguns  Conselheiros  relataram a  dificuldade  dos  alunos  do  Ensino  Superior
para ter acesso às atividades online e isso mostra, mais uma vez, o quanto as Universida-
des e também os estudantes não estão preparados para as atividades não presenciais,
em outras palavras, a Educação a Distância. Destacou sua preocupação quanto às condi -
ções de acesso e qualidade dos cursos EAD, diante dos desafios já mencionados anteri -
ormente. Em continuidade, a Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan sugeriu fazer
as alterações propostas pelo Conselheiro Oscar Alves anteriormente, as quais considerou
de grande relevância, esclarecedoras e interessantes para se inserir na Indicação. Em
aparte, a Conselheira Sandra Teresinha da Silva reforçou a sugestão da Conselheira Fáti -
ma Aparecida da Cruz Padoan, argumentando que as consultas feitas pelas Universida-
des, bem como as Portarias falam em modalidade de Educação a Distância, e na Indica-
ção, o CEE/PR  falará em atividades a distância, então, não há outra alternativa, senão fa-
zer realmente um esclarecimento sobre a distinção entre as expressões, para explicar
porquê nessa Deliberação será atividade e não modalidade a distância. Na sequência, a
Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan agradeceu a Conselheira Sandra Teresi-
nha da Silva e reportou-se à preocupação da Conselheira Tais Maria Mendes dizendo que
é, também, uma preocupação das Instituições de Ensino Superior assegurar aos estudan-
tes pleno acesso à oferta do ensino e tal inquietação levou a Câmara do Ensino Superior
(CES) a atrelar essa autorização nos conceitos dos cursos. Destacou que a Comissão foi
bastante conservadora na elaboração da Deliberação, haja vista que a Portaria do Minis -
tério da Educação (MEC), abre para 40% de atividades não presenciais. Essa questão fi -
cou delimitada tanto nos conceitos do curso, quanto nas áreas dos cursos. Dessa forma,
se houver proposição de alteração no conceito do curso, para que se possa alterar esse
percentual, tem que haver novo pedido de reconhecimento. Salientou que há, na CES e
nas IES, uma grande discussão em relação à evasão dos alunos, ao percentual de forma-
dos nos cursos. Mencionou que os cursos trabalham de forma bastante criteriosa em rela-
ção a oferta de atividades EAD. No processo do vestibular são tomadas todas as precau-
ções, conforme disposto na Deliberação. Destacou que nos cursos, nas Universidades
Estaduais, essa preocupação é constante, e mesmo diante da Deliberação a questão é
muito discutida. Dificilmente haverá cursos que indicarão 40%, por exemplo, nas suas dis-
ciplinas, porque há essa preocupação com o acesso do aluno que fez o curso, que se ma-
triculou no curso que é presencial. Em continuidade, o Presidente do CEE/PR  agradeceu
aos Conselheiros(as) que colaboraram com esclarecimentos e reafirmou as palavras da
Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan de que já havia uma expectativa das Uni-
versidades, porque o assunto em pauta fora tratado pela CES em novembro de 2020. Na
sequência,  sugeriu que o Conselheiro Oscar Alves, além da sugestão já apresentada, fi -
zesse e gentileza de elaborar mais dois parágrafos sobre o assunto, para serem incluídos
na Indicação após análise e aprovação do Conselho Pleno, a fim de agilizar uma resposta
às Universidades. Isso posto,  colocou em votação a Indicação supracitada com a propos-
ta sugerida pelo Conselheiro Oscar Alves sobre a EAD. A Conselheira Tais Maria Mendes
declarou-se contrária pelas razões que havia exposto e para manter a coerência que a
APP-Sindicato tem tido diante das questões que foram discutidas, os demais Conselhei-
ros foram favoráveis. Após a aprovação, o Presidente do CEE/PR cumprimentou nova-
mente a CES, Câmara da qual sente orgulho de ter participado durante dois anos. Desta-
cou que a Deliberação aprovada, que trata da oferta de carga horária na modalidade de
Educação a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais de Instituições de Edu-
cação Superior - IES pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino, foi pauta de sessões
de Reuniões Ordinárias da CES, ainda em novembro de 2020. No seu entendimento, a
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referida Deliberação irá melhorar e aclarar dúvidas ainda existentes no Ensino Superior e
poderá servir de modelo para outros Estados da Federação, ademais, o CEE/PR colocou-
se na vanguarda ao estudar e estabelecer diretrizes para as Instituições de Ensino Supe-
rior trabalharem com o tema EAD. Cumprimentou aos Conselheiros(as) que compõem a
Câmara de Educação  Superior, bem como a Assessoria Técnico-Pedagógica pelo empe-
nho, dedicação e profissionalismo. Ressaltou que, mais uma vez, o CEE/PR demonstrou
preocupação em regular as ações no Sistema Educacional cumprindo os parâmetros le-
gais. Com a palavra, o Conselheiro Décio Sperandio destacou que as sessões ocorridas
durante a semana foram muito enriquecedoras. Informou que ainda na segunda-feira, na
CES, houve uma palestra com a Pró-Reitora de Extensão da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (Unioeste), sobre curricularização da extensão, em que fez um breve re-
lato de como as Universidades estão tratando desse assunto. Destacou que no próximo
ano será preciso implantar a legislação que irá regulamentar este tema. Também citou a
reunião com a Reitora e Pró-Reitores da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), mo-
mento em que foi falado sobre as Deliberações do CEE/PR, do cuidado que as IES preci -
sam ter quanto ao cumprimento de prazos. Na mesma ocasião, foi oportunizado aos con-
vidados que falassem um pouco do projeto institucional no âmbito da Unespar, já que a
atual administração assumiu recentemente. Salientou que as reuniões foram muito boas,
e percebeu-se muita disposição das partes em trabalharem em cooperação. Houve, ain-
da, outra reunião, de cunho operacional, com a Pró-Reitora de Ensino da Universidade
Estadual de Maringá (UEM) e o Coordenador do Curso de Engenharia Agrícola, Campus
de Cidade Gaúcha. Houve uma avaliação deste curso in loco, pois ele não tinha o CPC e
constatou-se muitas incongruências no relato do avaliador. Por esta razão, a Câmara de-
cidiu convidar o Coordenador, que não fora ouvido pelo avaliador, para prestar esclareci -
mentos. Dessa forma,  as questões preocupantes foram esclarecidas e também foi abor-
dada a questão das ações institucionais que estão sendo desenvolvidas, especificamente
para o curso e para a instituição, a respeito da evasão. Mencionou que a evasão tem sido
um tema constante, de grande preocupação nas IES. E embora seja um problema pre-
sente no Sistema de Ensino, em alguns cursos a evasão se agravou, possivelmente em
razão da pandemia. De toda forma, os índices são assustadores. Neste sentido, estamos
empenhados em desenvolver estratégias capazes de promover a permanência do aluno
na Instituição e no curso que escolheu. Durante a reunião, mencionou três dimensões:  a)
pensar nos que não ingressaram na Universidade, que estão sendo excluídos ou foram
excluídos; b) a questão de cotas; c) a questão do processo de avaliação seriada, que é
uma forma de ingresso em que o aluno faz o vestibular no primeiro ano, no segundo e no
terceiro, como se fosse o vestibular tradicional. Afirmou que a questão da evasão será tra-
tada com mais dados, a fim de conhecer ações desenvolvidas em outras universidades,
com resultados positivos. Expôs que na (Uninter), conforme a Conselheira Cristiane Ka-
minski, há um banco de dados e quando um aluno desiste do curso, alguém faz contato
com ele, um psicólogo, alguém da área social, para tentar saber o motivo, com o propósi-
to de resgatá-lo. Informou que no próximo mês, conforme previsto no Plano Estratégico
da Câmara, dividido em questões operacionais e estratégicas, no dia 15/06/2021, haverá
uma palestra proferida pela professora Gláucia Brito, da Universidade Federal do Paraná.
Neste contexto, a Professora Maria Luiza, da UEM, que foi Coordenadora da OAB Nacio-
nal também fará uma palestra na CES sobre tecnologias educacionais. Esse tema foi divi-
dido em dois grupos: as tecnologias educacionais na formação de docentes; e as tecnolo-
gias educacionais para os outros cursos que não são específicos de formação docente.
Destacou que os convites serão enviados oficialmente ao Colegiado. Em continuidade, o
Presidente do CEE/PR parabenizou o Conselheiro Décio Sperandio e os Conselheiros(as)
da Câmara de Educação Superior. Destacou que ações como as desenvolvidas pela CES
permitem uma aproximação maior entre o CEE/PR e as IES, tornando as decisões mais
benéficas para a Educação. Na sequência, o Conselheiro Oscar Alves solicitou a palavra
para informar que a Cemep precisaria continuar com os trabalhos até meio-dia e se o Pre-
sidente do CEE/PR permitiria que seus membros continuassem reunidos. A referida solici -
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tação foi consentida pelo Presidente do CEE/PR e enaltecida, já que demonstra compro-
misso e responsabilidade, afirmou o Presidente. Ainda, reportou-se às atividades elenca-
das pelo Conselheiro Décio Sperandio, e a recente manifestação do Conselheiro Oscar
Alves, em nome da Cemep – ações que demonstram que as Câmaras do CEE/PR estão
atentas às necessidades das IES e seus membros empenhados na busca de soluções
para as demandas que se apresentam. Em seguida, salientou que a Cemep não pode se
reunir na mesma sala e solicitou ao funcionário Rogério Fockes que criasse outro link e
gravasse a sessão. Não havendo mais manifestação, o Presidente do CEE/PR agradeceu
a presença e as contribuições de todos(as) e informou que a Reunião Extraordinária seria
do dia 24 a 28/05/2021.  Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença e a com-
preensão de todos(as) e encerrou  a Sessão.
A presente Ata é registro fiel do ocorrido na reunião acima identificada e foi lavrada por
mim, Claudia Mara dos Santos, Secretária-Geral do CEE/PR, que assino com o Senhor
Presidente João Carlos Gomes e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).
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