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5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

14.ª SESSÃO PLENÁRIA DO CEE/PR 
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18 DE JUNHO DE 2021 – 9 HORAS 
Presentes: Presidente João Carlos Gomes, Conselheiros(as): Ana Seres 
Trento Comin, Carlos Eduardo Sanches, Christiane Kaminski, Clemencia 
Maria Ferreira Ribas, Décio Sperandio, Fabiana Cristina de Campos, Fátima 
Aparecida da Cruz Padoan, Flávio Vendelino Scherer, Jacir Bombonato 
Machado, Jacir José Venturi, Marise Ritzmann Loures, Maria das Graças 
Figueiredo Saad, 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) Apresentação, pelo Conselheiro Décio Sperandio, Presidente da Câmara do Ensino Superior, da 
Informação referente à Resolução CNE/CP nº 2/19, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a 
Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC - Formação). 
 
 
2) Explanação, pela Conselheira Sandra Teresinha da Silva, Presidente da Comissão para realizar 
estudos referentes à atualização da Deliberação n.º 03/2013-CEE/PR, e pelo Conselheiro Carlos 
Eduardo Sanches, Presidente da Comissão Especial Temporária para a elaboração da minuta do 
documento que instituirá a concepção e efetivação da Avaliação da Educação Básica no Sistema 
Estadual de Ensino do Paraná, do documento a ser apresentado ao Secretário de Estado da Educação 
e do Esporte, sob o tema: Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica do Paraná (SAEP). 
  
 
III - Outros assuntos 
 

A 5.ª (quinta) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 14.ª (décima 3 
quarta) Sessão, foi realizada no dia 18 de junho de 2021, a distância, e por 4 
dispositivo eletrônico, com fundamento no artigo 7.º, § 2.º, inciso I, do Decreto 5 
Estadual n.º 4.230/2020, exarado pelo Governador do Estado do Paraná, em 16 6 
de março de 2020, alterado, entre outros, pelo Decreto Estadual n.º 4.258, de 18 7 
de março de 2020, que dispõem sobre as medidas para o enfrentamento da 8 
emergência de Saúde Pública, de importância internacional, decorrente do Novo 9 
Coronavírus – COVID-19, e, posteriormente, pelo Decreto  Governamental n.º 10 
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6.637, de 20/01/2021. E em consonância com o artigo 7.º do primeiro Decreto, 11 
os titulares dos Órgãos e entidades compreendidos no seu artigo 1.º poderão, 12 
após análise justificada da necessidade administrativa, e dentro da viabilidade 13 
técnica e operacional, suspender total ou parcialmente o expediente do Órgão 14 
ou entidade, assim como o atendimento presencial ao público, bem como instituir 15 
o regime de teletrabalho para servidores, resguardando, para manutenção dos 16 
serviços considerados essenciais, quantitativo mínimo de serviços em sistema 17 
de rodízio, por meio de escalas diferenciadas e adoções de horários alternativos. 18 
Com esse embasamento, e na presença do Conselho Pleno, o Presidente do 19 
Conselho Estadual de Educação do Paraná (CEE/PR), Conselheiro João Carlos 20 
Gomes, fez a chamada regimental dos(as) Conselheiros(as) e cumprimentou a 21 
todos os servidores do Órgão. Na sequência, comunicou que recebeu um Ofício 22 
da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED) solicitando a 23 
indicação de representantes para compor o Comitê Executivo Estadual do 24 
Programa Educa Juntos, para o qual foram designados os Conselheiros Ozélia 25 
de Fátima Nesi Lavina, como membro titular, e Flávio Vendelino Scherer, como 26 
membro suplente. Em continuidade, informou haver recebido um Ofício da 27 
Presidente do Núcleo Sindical Curitiba Sul do Sindicato dos Trabalhadores em 28 
Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato), Natália dos Santos da Silva, pelo 29 
qual encaminha cópia da Nota Técnica III, referente ao recrudescimento da 30 
pandemia de COVID-19 em Curitiba e a necessidade de medidas restritivas, a 31 
qual será socializada a todos os Conselheiros. Informou, ainda, que nessa 32 
quinta-feira (17/06), esteve reunido com a equipe do Grupo Educacional Uninter 33 
para tratar de assuntos referentes à sistemática do CEE/PR e no dia 21/06/2021 34 
estará reunido, às 9 horas, com o Presidente da APP-Sindicato, Hermes Leão, e 35 
com a Conselheira Taís Maria Mendes – que representa aquele Sindicato no 36 
CEE/PR. Com relação aos protocolados que foram feitos durante a semana 37 
desta 5.ª (quinta) Reunião Ordinária, entre 14 a 18/06/2021, a Câmara da 38 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental (CEIF) analisou 150 (cento e 39 
cinquenta) processos, a Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional 40 
Técnica de Nível Médio (CEMEP), 69 (sessenta e nove), a Câmara da Educação 41 
Superior (CES), 13 (treze), a Bicameral (composta pela CEIF e CEMEP), 33 42 
(trinta e três), e o Conselho Pleno, 03 (três), totalizando 268 (duzentos e 43 
sessenta e oito) protocolados analisados. Comunicou que o CEE/PR recebeu 44 
um protocolado da SEED referente à validação do ano letivo de 2021, o qual foi 45 
sorteado para ser relatado pela Conselheira Ana Seres Trento Comin. Na 46 
sequência, passou à Ordem do Dia, a saber, apresentação, pelo Conselheiro 47 
Décio Sperandio, Presidente da Câmara do Ensino Superior, da Informação 48 
referente à Resolução CNE/CP nº 2/19, que define as Diretrizes Curriculares 49 
Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e 50 
institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 51 
Educação Básica (BNC - Formação), e uma explanação a ser proferida pela 52 
Conselheira Sandra Teresinha da Silva, Presidente da Comissão para realizar 53 
estudos referentes à atualização da Deliberação n.º 03/2013-CEE/PR, e pelo 54 
Conselheiro Carlos Eduardo Sanches, Presidente da Comissão Especial 55 
Temporária para a elaboração da minuta do documento que instituirá a 56 
concepção e efetivação da Avaliação da Educação Básica no Sistema Estadual 57 
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de Ensino do Paraná, do documento a ser apresentado, no próximo dia 58 
30/06/2021, às 11 horas, ao Secretário de Estado da Educação e do Esporte, 59 
sob o tema: Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica do Paraná 60 
(SAEP). Com a palavra, o Conselheiro Décio Sperandio informou que havia a 61 
Resolução CNE/CP n.º 02/2015, que definia as Diretrizes Curriculares Nacionais 62 
para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 63 
formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para 64 
a formação continuada. Ao fazer o reconhecimento do curso, era indicado no 65 
Parecer seguir a referida Resolução, que norteava a autorização para a 66 
implantação de cursos de licenciatura e a renovação de reconhecimento desses 67 
cursos. E também havia a questão da formação pedagógica para quem não 68 
tinha, pois há situações em que profissionais com formação técnica precisam 69 
ministrar aulas em decorrência da demanda, e a questão da segunda 70 
licenciatura, haja vista que há muitas situações em que a pessoa é formada 71 
numa determinada área, mas ministra aulas em outra, dada a necessidade e a 72 
falta de profissionais. O Conselheiro mencionou ainda o Plano Nacional de 73 
Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), criado pelo Ministério 74 
da Educação (MEC) para permitir a professores em exercício na rede pública de 75 
educação básica o acesso à formação superior exigida na Lei de Diretrizes e 76 
Bases da Educação Nacional (LDB). Relatou que essa Resolução, que entrou 77 
em vigor no dia 02/07/2015, substituiu a Resolução CNE/CP n.º 2, de 78 
19/02/2002. Disse que o prazo para os cursos se adaptarem era de dois anos, e 79 
posteriormente foi concedido mais um ano. Assim, o prazo limite seria 2018. 80 
Contudo, foi revogada pela Resolução CNE/CP n.º 02/2019, a qual foi publicada 81 
no Diário Oficial do dia 15/04/2020 e que define as Diretrizes Curriculares 82 
Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e 83 
institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 84 
Educação Básica (BNC-Formação). Sobre esse documento, o Conselheiro 85 
Flávio Vendelino Scherer lembrou que a Resolução foi aprovada por 86 
unanimidade. O Conselheiro Décio Sperandio explicou que a atual Resolução 87 
estipula o prazo de dois anos para os cursos se adaptarem ao disposto naquela 88 
normatização, de modo que as Instituições de Ensino Superior têm até o fim 89 
deste ano para se adequarem, o que gerou preocupação, porque muitos cursos 90 
haviam adequado o Projeto Político-Pedagógico com base na Resolução 91 
CNE/CP n.º 02/2015 e agora terão que refazê-lo. Diante disso, relatou que 92 
muitas universidades se manifestaram em relação ao prazo. A preocupação da 93 
CES é como se dará esse processo. O Conselheiro ressaltou que a Resolução 94 
CNE/CP n.º 02/2015 previa a formação inicial e continuada e que a Resolução 95 
CNE/CP n.º 02/2019 prevê apenas a inicial, sendo a formação continuada 96 
contemplada em outra Resolução, que também está em vigor. Ele explicou ainda 97 
que no Sistema Estadual de Ensino Superior do Paraná existe o Fórum Estadual 98 
das Licenciaturas, idealizado pelos Pró-Reitores de Graduação do Estado do 99 
Paraná em parceria com os fóruns das sete universidades estaduais (cada 100 
Universidade tem o seu Fórum de Licenciaturas). A primeira edição do Fórum 101 
teve como pauta a Resolução CNE/CP n.º 02/2015. Já a segunda edição, que 102 
ocorreu nos dias 08 e 09 deste mês na Unioeste, teve como tema “O impacto da 103 
Resolução 02/2019 – CNE na formação docente”. Informou que durante a 104 
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abertura, foi proferida conferência prela Profa. Dra. Helena Costa Lopes de 105 
Freitas (Universidade Estadual de Campinas – Unicamp), que fez críticas à atual 106 
Resolução, a qual considera um retrocesso à Resolução CNE/CP n.º 02/2015, 107 
pois fere a autonomia da Universidade e que o caráter do documento em vigor é 108 
tecnicista e praxista, pois não leva em conta a formação humana e a formação 109 
social que compõem o indivíduo. Nesse sentido, o Conselheiro Décio Sperandio 110 
frisou que apenas está repassando o que foi dito e que sua fala não é opinativa, 111 
apenas informativa. Disse que os membros da CES estão debatendo o assunto 112 
para formar opinião. Em continuidade, relatou que a Professora fez um estudo 113 
quantitativo e qualitativo sobre o estado da arte, constatando que há grande 114 
número de alunos que não optam por realizar cursos de licenciatura. Em 2019, 115 
80% dos vestibulandos não queriam fazer licenciatura. O que seria um problema. 116 
Outra situação apontada pela Professora é que há muitos cursos de licenciaturas 117 
abertos em instituições privadas no formato Ensino a Distância (EaD).  A docente 118 
também disse que a Resolução CNE/CP n.º 02/2019 não traz as mesmas 119 
concepções de educação, de conhecimento e de formação que a Resolução 120 
CNE/CP n.º 02/2015, sendo priorizada a formação técnica, ou seja, a 121 
preocupação primeira é preparar o professor para formar alunos para o mercado 122 
de trabalho. O Conselheiro Décio Sperandio relatou que outro conferencista foi 123 
o Professor Dr. Dilvo Ilvo Ristoff, da Universidade Federal de Santa Catarina 124 
(UFSC), cujo tema referiu-se às licenciaturas no contexto da crise da educação 125 
superior pública brasileira. O referido Professor foi Diretor de Estatísticas e 126 
Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 127 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), tendo participado ativamente do 128 
processo de construção e implementação do Sistema Nacional de Avaliação da 129 
Educação Superior (Sinaes). Exerceu, ainda, o cargo de Diretor de Educação 130 
Básica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 131 
(Capes), onde atuou na formulação da Política Nacional de Formação de 132 
Professores, na implantação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 133 
Docência (PIBID) e na reorganização e viabilização do Observatório da 134 
Educação.  Esse professor faz uma análise quantitativa e qualitativa de como 135 
ocorre, ao longo dos anos, a formação de professores no sistema público e 136 
aborda sobre o encolhimento da oferta de cursos e a desistência dos ingressos 137 
das licenciaturas (nos cursos de licenciaturas há grande índice de evasão). Na 138 
ocasião, o Professor citou as desigualdades sociais e abordou a importância da 139 
formação adequada (docente ser formado na área de atuação). Citou como 140 
exemplo alguns estados do Nordeste, como Maranhão e Ceará, que possuem, 141 
respectivamente, apenas 23,6% e 25,2% de seus docentes com formação na 142 
área de atuação. No Paraná, o índice é de 76,8% (ainda falta mais de 20%). Na 143 
sequência, o Professor lembra que a meta do Plano Nacional de Educação (PNE) 144 
é que se tenha 100% dos professores com formação adequada até 2024. Disse 145 
que os Programas não surtiram o efeito desejado e que em muitas áreas não há 146 
falta de docentes. O que ocorre é que muitos egressos não atuam como 147 
professores. Nesse sentido, citou como exemplo os formados em Letras, dos 148 
quais muitos preferem atuar em hotéis internacionais, em decorrência da falta de 149 
perspectiva da carreira de magistério. Em continuidade, o Conselheiro Décio 150 
Sperandio informou que no segundo dia do evento (09/06) ocorreu uma mesa-151 
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redonda com a participação de representantes de sete entidades: Associação 152 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED); Associação 153 
Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE); Associação 154 
Brasileira de Ensino de Ciências Sociais (ABECS);  Associação Nacional de 155 
História (ANPUH); Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia 156 
(ANPOF); Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM); Associação 157 
dos Geógrafos Brasileiros (AGB) de Londrina. Todos criticaram a Resolução 158 
CNE/CP n.º 02/2019 e pediram a revogação dessa normatização. Para o 159 
Conselheiro Décio Sperandio, não houve contraponto, uma vez que todos 160 
convergiram para uma mesma proposição. Informou que apenas a representante 161 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul não apontou explicitamente para 162 
a revogação daquela Resolução, pois fizeram, em 2020, um estudo comparativo 163 
com a Resolução anterior. Na sequência, o Conselheiro Décio Sperandio chama 164 
a atenção para o fato de que na Resolução CNE/CP n.º 02/2019, artigo 1.º, 165 
parágrafo único, dispõe: “As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 166 
Inicial em Nível Superior de Professores para a Educação Básica e a BNC-167 
Formação têm como referência a implantação da Base Nacional Comum 168 
Curricular da Educação Básica (BNCC)”. Por isso foi feita outra Resolução, para 169 
atender à BNCC, haja vista que em 2015 ainda não existia a Base Nacional 170 
Comum Curricular da Educação Básica. Como matemático, fez inferência que A 171 
implica em B, o que não quer dizer que A ou B sejam bons ou não. Assim, sugere 172 
o aprofundamento dos estudos da referida Resolução pela CES. Também 173 
argumentou que se pedir a revogação, não haverá outra normativa para ser 174 
seguida, pois a Resolução CNE/CP n.º 02/2015 não atende à BNCC. Comunicou 175 
que o Fórum Estadual das Licenciaturas encaminhou Ofício ao CEE/PR e à 176 
Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) solicitando 177 
que intercedam, junto ao Conselho Nacional de Educação (CNE), pela 178 
revogação da Resolução CNE/CP n.º 02/2019. Com a palavra, o Conselheiro 179 
Flávio Vendelino Scherer afirmou que o parágrafo único do artigo 1.º da 180 
Resolução em questão é ponto-chave, pois a vincula com a BNCC. Assim, não 181 
há como revogar. O que dá a entender é que não houve uma leitura perspicaz 182 
do Parecer que fundamenta o documento por aqueles que são favoráveis à 183 
revogação da Resolução. A maioria lê apenas a Deliberação do CEE/PR e não 184 
lê a Indicação, que é a Fundamentação. Não acredita que a Resolução CNE/CP 185 
n.º 02/2019 induza à formação tecnicista, pelo contrário, acredita que indica uma 186 
formação ampla do professor. Pensa que o documento em pauta merece algum 187 
reparo. Lembrou que o Parecer foi aprovado por unanimidade. Pode ter tido 188 
pouca visibilidade quando foi para audiência pública. O Conselheiro Décio 189 
Sperandio disse que no Ofício enviado pelo Fórum há as razões que embasam 190 
a solicitação da revogação do documento. A CES está discutindo sobre isso, pois 191 
o Protocolado foi encaminhado para manifestação daquela Câmara. No 192 
momento, a CES está estudando para posteriormente dar o encaminhamento. 193 
Em continuidade, a Conselheira Taís Maria Mendes questiona ao Conselheiro 194 
Décio Sperandio se há prazo para fazer a devolutiva, o qual informou que não. 195 
O Presidente do CEE/PR informou que se tudo ocorrer dentro da normalidade, 196 
no mês de julho a CES encaminha a resposta. Na sequência, o Conselheiro 197 
Oscar Alves cumprimentou ao Conselheiro Décio Sperandio pela explanação e 198 
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disse que esse problema vem se arrastando, pois quando foi aprovado pelo 199 
Conselho Nacional de Educação, a Resolução CNE/CP n.º 02/2015, cujo relator 200 
foi o Conselheiro Luiz Fernandes Dourado, de Goiás, houve reação contrária de 201 
muitas universidades e instituições de ensino. Afirmou que quando era 202 
presidente da Câmara de Educação Superior, foram encaminhados ao CEE/PR 203 
diversos pedidos pra que não se implantasse a Resolução CNE/CP n.º 02/2015. 204 
Agora foi exarada a Resolução CNE/CP n.º 02/2019, que ao ver dele é muito 205 
bem feita, separando a formação inicial da formação continuada. Sobre esta, 206 
disse que se configura como um problema urgente para implementação do 207 
ensino médio. Essa é uma questão que precisa ser pensada e que as 208 
universidades estaduais poderão dar contribuições inestimáveis e se articular 209 
com a SEED para realizar a formação continuada. Mas com relação ao tema em 210 
tela, acredita que a resposta proferida pela CES precisaria da aprovação do 211 
Pleno. Com a palavra, o Conselheiro Jacir José Venturi igualmente 212 
cumprimentou ao Conselheiro Décio Sperandio e aos demais membros da CES 213 
pelo trabalho e informou que no Brasil há cerca de oito milhões e quatrocentos 214 
mil universitários matriculados. Desses, 1, 7 milhão de matrículas do ensino 215 
superior são referentes a cursos de licenciatura, ou seja, 20% (vinte por cento). 216 
Desse um milhão e setecentos alunos matriculados, 52% (cinquenta e dois por 217 
cento), ou seja, mais que a metade faz licenciatura a distância. Assim, cerca de 218 
oitocentos mil alunos fazem licenciatura a distância no Brasil.  Uma das principais 219 
preocupações é com a formação de professores, tanto na parte pedagógica, 220 
como no uso de novas tecnologias. O Conselheiro mencionou que fala sobre o 221 
assunto com propriedade, pois foi por anos gestor de escolas e professor da 222 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Pontifícia Universidade Católica 223 
do Paraná (PUCPR), em cursos de Engenharia, Matemática, Física e Química. 224 
Para ele, os alunos, em geral, não estão motivados para a exercer a profissão, 225 
não há vocação para a profissão de professor. Como a concorrência para o 226 
ingresso nas licenciaturas sempre foi bastante baixa, isso motiva uma parte 227 
desses alunos a procurar uma licenciatura apenas pelo fato de ser mais fácil 228 
passar no teste seletivo. A seguir, a Conselheira Fátima Aparecida da Cruz 229 
Padoan informou que faz parte do Comitê de Educação Básica do Fórum 230 
Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação (FONCEDE), que 231 
está discutindo a Resolução CNE/CP n.º 02/2019. A Conselheira informou que 232 
nos dias 29 e 30 deste mês haverá reunião do Fórum e o Comitê irá apresentar 233 
algumas considerações. O objetivo é verificar se há indicação para 234 
complementação da normatização pelos Conselhos Estaduais de Educação.  235 
Disse também que a sistemática do Fórum é muito interessante porque nas 236 
reuniões sempre há estudiosos – que são membros dos Conselhos – que 237 
apresentam boas reflexões. Após, comentou que algumas entidades, como a 238 
Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 239 
(ABRUEM), a Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior 240 
Público (APIESP) e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 241 
Federais de Ensino Superior (ANDIFES) têm se movimentado não no sentido de 242 
revogação da Resolução CNE/CP n.º 02/2019, mas para prorrogação da 243 
implementação, sobretudo em decorrência do momento de pandemia vivido. 244 
Informou que a ABRUEM encaminhou ofício solicitando prorrogação de três anos 245 
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para a implementação, com o intuito de aprimorar os cursos de licenciatura. 246 
Explicou que diferente dos participantes do Fórum Estadual das Licenciaturas, 247 
que têm uma posição de resistência, uma posição crítica, o posicionamento das 248 
entidades é de pedir a prorrogação para que haja, de fato, a possibilidade da 249 
implementação. Disse que uma indicação que há na CES é a de convidar os Pró-250 
Reitores das universidades estaduais para participarem da próxima Reunião 251 
Ordinária. Assim, eles poderão explicar quais as dificuldades na implantação. 252 
Então, não se trata de discutir posicionamentos, mas de averiguar quais 253 
questões técnicas estão impedindo a implantação. A Conselheira citou o estágio 254 
como uma das questões que traz preocupação às Instituições de Ensino 255 
Superior no que tange a recursos humanos. Assim, acredita que para se 256 
posicionar, é importante ouvir representantes das instituições, das universidades. 257 
Lembrou que, como citado pelo Conselheiro Oscar Alves, esta é uma Resolução 258 
que iniciou com a Resolução CNE/CP n.º 02/2015 e o CEE/PR tem que garantir 259 
que aquilo que for ofertado e regulamentado esteja na sua plenitude. Com a 260 
palavra, o Presidente João Carlos Gomes cumprimentou a todos os membros da 261 
CES pelo trabalho e disse que pedir prorrogação é diferente de pedir a anulação 262 
de uma Resolução do CNE. Para isso, precisa ter segurança técnica daquilo que 263 
se pede. Assim, é importante ouvir os Pró-Reitores. Na sequência, lembrou de 264 
quando participou, junto com a Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad, 265 
da discussão para implantação da curricularização da extensão nas 266 
universidades. Disse que o prazo foi prorrogado mais que uma vez e isso precisa 267 
ser debatido nas universidades. Assim, acredita ser o caminho proposto pela 268 
CES o mais correto: estudar o documento, ouvir os representantes das 269 
instituições e levar ao Conselho Pleno uma proposta do que será encaminhado. 270 
Após, a Conselheira Marli Regina Fernandes da Silva informou que a União dos 271 
Dirigentes Municipais de Educação do Estado do Paraná (UNDIME-PR) foi 272 
convidada a participar de uma Reunião com o MEC para tratar sobre o Decreto 273 
Federal n.º 8.752/2016, que dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos 274 
Profissionais da Educação Básica. Disse que a Câmara de Educação Básica 275 
(CEB) do CNE informou que a Controladoria Geral da União (CGU) está 276 
cobrando do MEC um posicionamento de quais ações foram realizadas em 277 
relação ao cumprimento desse Decreto. Será feita uma averiguação na Pasta 278 
para fazer o levantamento das ações que foram feitas. Sobre isso, a Conselheira 279 
apontou o movimento existente naquele Ministério para cobrar ações em relação 280 
ao cumprimento do Decreto. Na sequência, o Presidente do CEE/PR passou a 281 
palavra à Conselheira Sandra Teresinha da Silva e ao Conselheiro Carlos 282 
Eduardo Sanches para que fizessem a explanação referente ao documento que 283 
será apresentado, no próximo dia 30/06/2021, às 11 horas, ao Secretário de 284 
Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder, quanto ao Sistema Estadual 285 
de Avaliação da Educação Básica do Paraná (SAEP), fruto do trabalho realizado 286 
pela Comissão Especial Temporária para a elaboração da minuta do 287 
documento que instituirá a concepção e efetivação da Avaliação da Educação 288 
Básica no Sistema Estadual de Ensino do Paraná e da Comissão para realizar 289 
estudos referentes à atualização da Deliberação n.º 03/2013-CEE/PR. O 290 
Conselheiro Carlos Eduardo Sanches explicou que, inicialmente, os trabalhos 291 
das duas Comissões foram desenvolvidos separadamente e que em 2020 houve 292 
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um encontro entre as duas Comissões para desenvolver um trabalho conjunto. 293 
Em continuidade, a Conselheira Sandra Teresinha da Silva complementou a fala 294 
do Conselheiro Carlos Eduardo Sanches, pelo fato de haver mais de um ano que 295 
o trabalho conjunto entre as duas Comissões teve início e porque há novos 296 
membros no Colegiado. Ela lembrou que as duas Comissões realizaram 297 
reuniões, separadamente, no decorrer de 2019. Contudo, ao final daquele ano, 298 
ambas as Comissões chegaram à conclusão de que os assuntos objeto de cada 299 
Comissão eram interligados. A Comissão de Avaliação entendeu que não seria 300 
possível trabalhar com o sistema de avaliação da educação básica no Paraná 301 
sem contemplar a norma de regulação, que é a Deliberação n.º 03/2013. Por sua 302 
vez, a Comissão de estudo dessa Deliberação recebeu duas demandas, uma do 303 
Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná 304 
(SINEPE) e outra da SEED, os quais sinteticamente propunham que os 305 
procedimentos de solicitação dos atos regulatórios fossem mais rápidos. Para 306 
isso, a Comissão para realizar estudos referentes à atualização da Deliberação 307 
n.º 03/2013-CEE/PR entendeu que haveria a necessidade de existir um sistema 308 
estadual de avaliação da educação básica, porque essa Deliberação dispõe 309 
sobre os mecanismos de avaliação instituídos para a regulação. Relatou que 310 
parte da demora nos procedimentos para anuência de atos regulatórios refere-311 
se à avaliação. Assim, só seria possível avançar nesse sentido se tivéssemos 312 
um sistema estadual de avaliação da educação básica. Comentou que na 313 
ocasião, integravam a Comissão para realizar estudos referentes à atualização 314 
da Deliberação n.º 03/2013-CEE/PR o Conselheiro Dirceu Antônio Ruaro e a 315 
Conselheira Naura Nanci Muniz Santos, ambos com experiência em educação 316 
superior, os quais socializaram com os demais membros da Comissão como 317 
funciona o sistema de avaliação para aquele nível de ensino. Diante a esse 318 
contexto, no fim de 2019 ficou acordado que as duas Comissões iriam trabalhar 319 
juntas. O trabalho conjunto teve início no começo de 2020, como mencionado 320 
pelo Conselheiro Carlos Eduardo Sanches, mas foi interrompido em decorrência 321 
da pandemia e retomado neste ano. O intuito do trabalho conjunto é implantar 322 
um sistema de avaliação na educação básica no Paraná. Como esse sistema 323 
não pode ser idealizado unicamente pelo CEE/PR, mas precisa ter a participação 324 
ativa da SEED no processo de gestão, por ser o órgão executivo do sistema, é 325 
necessário conversar com o Secretário de Estado da Educação e do Esporte e 326 
sensibilizá-lo sobre a importância dessa ação. Por isso, foi preparada uma 327 
apresentação com os principais tópicos a respeito da avaliação na educação 328 
básica, que será socializada com todo o Colegiado para ciência e possíveis 329 
sugestões, com o objetivo de aprimorar o material. Com a palavra, o Conselheiro 330 
Carlos Eduardo Bittencourt Stange fez a explanação do material a ser 331 
apresentado para o Secretário de Estado da Educação e do Esporte. Iniciou 332 
dizendo que o sistema estadual da avaliação da educação básica, enquanto 333 
perspectiva de sistema, possui regulação na estrutura do estado, surgindo nas 334 
discussões a partir da Deliberação n.º 02/2010, a qual foi substituída pela 335 
Deliberação n.º 03/2013. Em continuidade, citou a Lei Federal n.º 13.005/2014, 336 
que institui o Plano Nacional de Educação, e a Lei Estadual n.º 18.492/2015, que 337 
aprova o Plano Estadual de Educação do Paraná, especificamente o artigo 11 338 
deste documento normativo, que trabalha com a perspectiva do sistema estadual 339 
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de avaliação ao considerá-la como subsídio para regulação. O supracitado artigo 340 
prevê que “O Estado organizará o Sistema Estadual de Avaliação da Educação 341 
Básica (Saep), que, em consonância com o Sistema Nacional de Avaliação da 342 
Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração com os municípios, 343 
constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da Educação 344 
Básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino”.  O 345 
Conselheiro mencionou ainda que é a partir da Deliberação n.º 03/2013 que 346 
serão trabalhados os procedimentos administrativos. A referida Deliberação traz 347 
imbricação da avaliação e regulação, que é o grande avanço ao que se fazia até 348 
então. Contudo, ainda é uma avaliação da educação básica numa condição 349 
única, com uma única formatação. Ele explica que a prospecção feita a partir dos 350 
estudos realizados pelas duas Comissões em conjunto é uma avaliação 351 
multidimensional. Em continuidade, falou sobre os atos regulatórios: 352 
credenciamento de instituição de ensino; renovação de credenciamento de 353 
instituição de ensino; autorização de funcionamento de curso; renovação de 354 
autorização de funcionamento de curso; reconhecimento de curso; e renovação 355 
de reconhecimento de curso. A partir da Deliberação n.º 03/2013 e de estudos 356 
conjuntos entre CEE/PR e SEED foram instituídos 02 (dois) manuais de 357 
procedimentos na SEED que trazem, desses 06 (seis) atos apresentados, 15 358 
(quinze) possibilidades de atos regulatórios em função dos tipos de escola. 359 
Essas quinze possibilidades de atos regulatórios levam a 33 (trinta e três) 360 
formulários diferentes dentro do atual processo de avaliação desenvolvido hoje 361 
no Estado. O Conselheiro também falou que, de acordo com o Censo Escolar de 362 
2020, há 9.451 instituições de ensino no Paraná. Dessas, 99,7% estão reguladas 363 
pelo Sistema Estadual de Ensino e estão distribuídas em 379 municípios, haja 364 
vista que 20 municípios possuem sistema próprio de ensino. São ofertadas por 365 
essas instituições a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, 366 
em diferentes modalidades (Educação de Jovens e Adultos – EJA, Educação a 367 
Distância – EaD, Educação Especial, Educação do Campo, Indígena, 368 
Quilombola, das Ilhas, Profissional e Prisional). Assim, há probabilidade de haver 369 
32.306 diferentes atos. Falou ainda da importância de haver uma Comissão 370 
Externa de Avaliação. A partir dos dados analisados e com o intuito de tornar o 371 
processo menos burocrático, a proposta é implantar o Sistema Estadual de 372 
Avaliação da Educação Básica do Paraná (SAEP), previsto no Plano Estadual 373 
de Educação, criando uma nova forma de avaliação, baseada em conceitos que 374 
definam a partir de qual escala serão realizadas as avaliações mais complexas, 375 
como visita in loco (a exemplo da avaliação da educação superior). O 376 
Conselheiro ressaltou que a partir do espelhamento da avaliação realizada na 377 
educação superior, é possível trazer para a educação básica uma avaliação 378 
multidimensional, que trabalha com três bases: desempenho dos estudantes, 379 
avaliação interna e avaliação externa. Quanto ao desempenho dos estudantes, 380 
serão aferidas questões de conhecimento, portanto, realizados exames padrões 381 
de testagem, e feitos questionários perceptivos sobre a infraestrutura e 382 
organização pedagógica para serem respondidos por estudantes, coordenação, 383 
direção e professores. No que se refere à avaliação interna, será trabalhada a 384 
questão dos manuais de procedimentos e questionários perceptivos com o corpo 385 
social, nas áreas de ensino, gestão e condições de trabalho e exercícios internos 386 
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a partir de uma prospecção, de uma criação de indicadores em instrumentos 387 
externos, o que reflete contribuição para o Projeto Político-Pedagógico, ou seja, 388 
para o planejamento estratégico das escolas. A avaliação externa é baseada em 389 
instrumentos de avaliação institucional em suas dimensões e na avaliação de 390 
curso e suas dimensões. Com isso, é possível trabalhar um procedimento 391 
escalonar de um a cinco, com critérios para estabelecimento dentro de cada tipo 392 
de ciclo avaliativo. Considera-se conceito de três a cinco como bom para 393 
condições de qualidade e, portanto, sem necessidade da visita in loco e 394 
conceitos um e dois ou sem conceitos, com necessidade de visitas às instituições 395 
para concessão dos atos regulatórios. Uma das primeiras questões necessárias 396 
nessa prospecção é ter uma grande base de dados estadual, uma grande 397 
biblioteca administrativa envolvendo sensos manuais de procedimento e projetos 398 
educacionais dentro da instituição visível. A SEED teria no sistema informatizado 399 
todo quadro jurídico das escolas e biblioteca de dados, e o CEE/PR teria, na 400 
documentação em base de dados, os requisitos legais e normativos e a 401 
biblioteca de atos legais e pareceres. O Conselheiro informou ainda que, com 402 
base na projeção de um sistema escalonado, foi debatida a questão dos atos 403 
regulatórios (os seis atos) e algumas questões da verificação adicional, 404 
referentes aos termos de aditamentos. Atualmente, todas as verificações são 405 
realizadas in loco, mas espera-se que esse procedimento seja menos 406 
burocrático e a avaliação seja realizada a partir de um procedimento documental, 407 
sem a necessidade da visita da comissão externa de avaliação em determinadas 408 
situações, como para os atos regulatórios de renovação de credenciamento da 409 
instituição de ensino, renovação de autorização para funcionamento e renovação 410 
de reconhecimento de curso, bem como para alguns aditamentos. Segundo o 411 
Conselheiro, no que tange às verificações complementares é possível reduzir as 412 
visitas in loco em 75% (setenta e cinco por cento), assim como para os 413 
aditamentos (verificação adicional), o que corresponde a uma diminuição de 414 
54,55% do que se pratica hoje com relação ao processo. Algumas vantagens 415 
dessa implantação seria: a) Disponibilidade de dados e indicadores 416 
fundamentais para a formulação e gestão de políticas educacionais; b) Gestão 417 
pautada em dados e indicadores atualizados e precisos – celeridade na tomada 418 
de decisões e adequação de investimentos e providências de ordem 419 
administrativa e pedagógica; c) Construção e disponibilização de indicadores 420 
educacionais – amplitude de evidências e atuação governamental; d) Sistema 421 
informatizado de avaliação e supervisão do Sistema Estadual de Ensino – 422 
diminuição de custos, tempo e recursos humanos; e) Instituição de supervisão 423 
do Sistema Estadual de Ensino (hoje inexistente) – identificação dos problemas 424 
gerais a pontuais de ordem de infraestrutura, pedagógica, gestão, entre outros; 425 
f) Agilidade processual na emissão de atos administrativos e regulatórios  – 426 
economia de tempo, de hora-trabalho e maior satisfação das Instituições de 427 
ensino e suas mantenedoras; g) Redução das visitas in loco – economia de hora-428 
trabalho e com viagens (diárias, combustível, veículos, entre outros); h) Redução 429 
do número das equipes nos Núcleos Regionais de Educação (NREs) envolvidos 430 
com o processo de regulação-economia com folha de pagamento; i) 431 
Representatividade interna em processos democráticos e transparentes; j) Maior 432 
envolvimento da comunidade escolar no processo avaliativo. Isso acarretaria 433 
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ganho para o Estado e para a sociedade. A seguir, o Conselheiro indicou 434 
algumas sugestões de encaminhamento, como: a) Iniciar o processo de 435 
idealização e construção do SAEP; b) Constituir grupo de trabalho com 436 
representantes da SEED e do CEE/PR; c) Estabelecer uma agenda de trabalho, 437 
prevendo momentos de decisão superior pelo Secretário de Estado da Educação 438 
e do Esporte e pelo Presidente do CEE/PR. Com isso, o Conselheiro Carlos 439 
Eduardo Bittencourt Stange encerra a apresentação do documento e passa a 440 
palavra à Conselheira Sandra Teresinha da Silva, que pergunta aos membros do 441 
Conselho Pleno se há alguma questão adicional a ser colocada. Nesse sentido, 442 
o Conselheiro Oscar Alves manifesta-se dizendo que como o objetivo da 443 
apresentação é conscientizar o Secretário Renato Feder e motivá-lo para apoiar 444 
e dar sequência na implantação da proposta do sistema estadual de avaliação 445 
da educação básica, tema pautado desde a Conferência Nacional de Educação, 446 
realizada em 2014, e posteriormente contemplado no Plano Estadual de 447 
Educação, conforme artigo 11, crê que há slides que não são importantes para 448 
alcançar esse objetivo de conscientização do Secretário. Assim, propõe a 449 
retirada da parte da cessação, porque não é tão importante para motivar o 450 
Secretário. Nesse sentido, o Conselheiro Carlos Eduardo Sanches acredita ser 451 
desnecessário alterar os slides, pois o Secretário de Estado da Educação e do 452 
Esporte tem grande capacidade de assimilar informações e não irá se ater a 453 
detalhes. Também disse que a apresentação deve durar no máximo 20 minutos, 454 
pois o Secretário possui muitos compromissos. Mencionou ainda o esforço 455 
extraordinário do Conselheiro Carlos Eduardo Bittencourt Stange em montar os 456 
slides, e o objetivo não é explicar ponto por ponto, para não tornar a reunião com 457 
o Secretário improdutiva. A apresentação está configurada para ser sucinta. A 458 
informação está aqui porque faz parte do contexto. A discussão se dará 459 
posteriormente, com eventual grupo designado pelo Secretário Renato Feder. Aí 460 
sim será a hora de sentar, analisar, detalhar. Primeiro, é preciso convencer o 461 
Secretário sobre a importância de haver um sistema estadual de avaliação. Na 462 
sequência, o Conselheiro Oscar Alves disse concordar com o Conselheiro Carlos 463 
Eduardo Sanches e frisou que a proposição por ele feita era exatamente nesse 464 
sentido. Como a parte da cessação não é tão importante, poderia apresentar 465 
somente o fluxograma principal. Destacou ainda a excelência do trabalho 466 
realizado e ressaltou que todos os pontos foram contemplados na apresentação. 467 
Contudo, pensa que apenas os mais importantes devem ser apresentados para 468 
o Secretário, como a diminuição dos procedimentos burocráticos. Ratifica que a 469 
apresentação não deve ser extensiva e afirma que a equipe da SEED não possui 470 
conhecimento técnico sobre esse sistema de avaliação da educação básica. A 471 
esse respeito, o Conselheiro Carlos Eduardo Bittencourt Stange informou que 472 
ontem, dia 17/06/2021, encaminhou à Conselheira Sandra Teresinha da Silva 473 
alguns slides ampliados dentro dessa perspectiva apontada, sem a cessação. 474 
Pode apenas tocar no assunto, mas o objetivo é falar dos atos regulatórios. 475 
Assim, poderia ficar só a primeira parte. Com a palavra, o Presidente João Carlos 476 
Gomes disse que solicitou uma hora de reunião com o Secretário Renato Feder 477 
para que pudessem expor o assunto e mencionou que os slides que requerem 478 
leitura mais atenta podem prejudicar no que se refere a manter a atenção do 479 
Secretário, pois ele é muito dinâmico. Em continuidade, o Presidente questionou 480 
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se é uma regra geral em nível nacional que o credenciamento seja realizado in 481 
loco ou se essa é uma regra adotada no Paraná e em alguns outros estados, 482 
porque para as instituições de educação superior, públicas ou privadas, o 483 
procedimento é diferente. Questionou ainda se não haveria a possibilidade de 484 
proceder como no ensino superior, em que a instituição segue um roteiro para 485 
que possa receber a autorização prévia e depois ser realizado todo o processo 486 
de avaliação. Essa é uma pergunta simples que ele acredita que o Secretário 487 
possa fazer. Em resposta, a Conselheira Sandra Teresinha da Silva esclareceu 488 
que essa não é uma proposta acabada, mas um estudo, e isso precisa ficar claro 489 
para o Secretário. Por isso há um quadro de perspectivas, com simulações, com 490 
o que foi pensado pela equipe de trabalho. Contudo, toda a discussão futura irá 491 
depender do posicionamento da SEED, pois este estudo não é um pacote pronto. 492 
Nós temos uma discussão realizada no CEE/PR e agora precisa haver uma 493 
discussão na SEED para que se possa fazer a unificação das duas em torno 494 
daquilo que se entende que será o melhor encaminhamento. Quanto à questão 495 
da visita in loco para fazer o credenciamento, a Conselheira acredita que esse 496 
seria um procedimento inicial para a instituição passar a fazer parte do Sistema. 497 
Se irá ser assim ou não, dependerá de como a discussão com a SEED será 498 
encaminhada. Assim, é preciso deixar claro durante a reunião com o Secretário 499 
de Estado da Educação e do Esporte que esse é um trabalho que deverá ser 500 
desenvolvido conjuntamente para traçar o que seria o ideal desse sistema 501 
estadual de avaliação, sua concepção, a operacionalização e a concretização 502 
dele. Nesse viés, a Conselheira Sandra Teresinha da Silva ressaltou que a 503 
preocupação é de que o Secretário Renato Feder perceba que o trabalho não 504 
está pronto. Ela afirmou não saber como é feito o credenciamento em outros 505 
estados e disse que isso pode ser colocado no grupo de trabalho para ser 506 
definido o procedimento. Sobre essa questão, o Conselheiro Carlos Eduardo 507 
Sanches explicou que nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste há um controle 508 
mais efetivo para credenciamento, o que não se observa na Região Norte, em 509 
que, inclusive, ocorre uma inversão no sentido de muitos municípios possuírem 510 
sistema próprio de ensino. O Conselheiro mencionou que há escolas no Pará, 511 
por exemplo, que nunca recebeu visita de um órgão fiscalizador da educação. 512 
No Paraná, há um padrão de infraestrutura, de recursos técnicos, tecnológicos 513 
e, sobretudo, de profissionais da educação com formação em nível mais 514 
adequado, assim como ocorre nas regiões Sudeste e Sul, em decorrência da 515 
exigência dos sistemas de ensino. Sobre essas questões, o Presidente João 516 
Carlos Gomes afirmou que o Secretário Renato Feder tem interesse em 517 
desburocratizar vários procedimentos. Mencionou ainda que durante esse 518 
período de pandemia, as avaliações das instituições de ensino estão sendo 519 
realizadas de forma online, sem perder a qualidade. Sabe-se que na educação 520 
básica, o processo para credenciar é demorado. Por isso foi levantada a questão 521 
de como ocorre nos outros estados. O Secretário de Estado da Educação e do 522 
Esporte tem o intuito de tornar os procedimentos mais ágeis. Assim, questiona o 523 
que seria mais viável, levar uma proposta fechada ou deixar a opção de ser 524 
discutido (porque será discutido). Se o Secretário perguntar como é o 525 
procedimento padrão, é preciso saber responder, precisa ter um registro 526 
documental sobre isso para dar o embasamento. Na sequência, o Conselheiro 527 
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Oscar Alves inferiu que o Conselheiro Carlos Eduardo Bittencourt Stange está 528 
melhor atualizado sobre o assunto e lembrou que no âmbito da educação 529 
superior a avaliação é regulada pelo Sistema Nacional de Avaliação da 530 
Educação Superior (SINAES), que é feita presencialmente, com exceção para 531 
esse período de pandemia, em que as avaliações estão sendo realizadas de 532 
forma online. A proposta que está sendo sugerida sobre avaliação do 533 
desempenho dos estudantes e avaliação institucional, avaliação de cursos, é por 534 
meio de análise da documentação, da base de dados. Isto não é possível de ser 535 
feito sem uma verificação in loco. Entretanto, como mencionado pela 536 
Conselheira Sandra Teresinha da Silva, quem deverá definir é a Comissão a ser 537 
instituída para realizar esse trabalho. Frisou que o trabalho referente ao sistema 538 
estadual de avaliação da educação básica deve ser conjunto com o CEE/PR, 539 
com vistas a construir um modelo adequado ao Estado do Paraná. O Conselheiro 540 
Oscar Alves acredita que neste momento, esses procedimentos são primícias 541 
importantes, e as possibilidades sugeridas pelo grupo de trabalho remetem à 542 
necessidade da avaliação local quando for vincular uma instituição, pois é 543 
preciso saber se ela tem infraestrutura, corpo docente, enfim, todas as condições 544 
propostas para autorização do curso. O Conselheiro lembrou que a autorização 545 
é provisória e o reconhecimento é o ato definitivo regulatório. Outro momento em 546 
que precisa avaliar in loco, é quando há mudança de endereço do 547 
estabelecimento de ensino, para saber se o novo local tem condições de 548 
substituir o local anterior. Com a palavra, o Conselheiro Carlos Eduardo 549 
Bittencourt Stange ratificou o que foi dito pelo Conselheiro Carlos Eduardo 550 
Sanches ao afirmar que em muitos municípios das regiões Norte e Nordeste do 551 
Brasil, talvez em decorrência da localização geográfica, não é feita avaliação in 552 
loco. Informou que já iniciou a pesquisa para fazer um embasamento a respeito 553 
dessa situação, mas crê que o motivo para não haver uma avaliação de entrada 554 
seja decorrente de fatores geográficos, pela dificuldade de deslocamento entre 555 
cidades, enfim, pela falta de condições de as pessoas realizarem a visita in loco. 556 
Como as entradas devem ser realizadas com averiguação local, esse seria um 557 
debate jurídico, sendo necessário aprofundar a discussão a respeito. Mas como 558 
a Conselheira Sandra Teresinha da Silva mencionou, o que será apresentado 559 
são possibilidades, perspectivas. A partir daí, a avaliação não caminha mais 560 
sozinha, ela é interdisciplinar e integrada, ou seja, precisa ser feito um trabalho 561 
de gestão, com planejamento ajustado com o CEE/PR e com o jurídico. Irá 562 
verificar como está posto na lei daqueles estados. Em continuidade, a 563 
Conselheira Taís Maria Mendes disse que fez algumas reuniões com o 564 
Secretário Renato Feder e são todas muito rápidas, pois há mais escuta do que 565 
debate. Frisou que o documento construído pelas duas Comissões tem o intuito 566 
de apresentar a temática, com sugestões para uma futura possibilidade de 567 
construção de algo mais sólido. Essa é uma questão que tem de ficar clara no 568 
início da reunião com o Secretário de Estado da Educação e do Esporte. É 569 
importante dizer que é um experimento, com base em dados da realidade e com 570 
possibilidades de intervenção não fechadas ainda. E nesse momento é 571 
importante a participação da SEED. A Conselheira falou ainda sobre a 572 
necessidade de manter a qualidade do processo de avaliação e sobre o fato de 573 
alguns estados do Brasil terem condições geográficas bem diferentes das 574 
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condições do Paraná, e de o sistema de ensino e as condições das escolas não 575 
serem iguais. Afirmou que se no Paraná existe qualidade no trâmite de avaliação, 576 
isso se deve à Deliberação n.º 03/2013–CEE/PR, que, apesar das falhas 577 
existentes – e por isso está sendo reestruturada – ela dispõe de questões 578 
fundamentais, como a da verificação. O trabalho da Comissão de Verificação, 579 
com todas as dificuldades existentes, precisa acontecer. Nesse sentido, a 580 
Conselheira traça um paralelo com o comércio ao afirmar que independente do 581 
segmento, é obrigatória a visita da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros, 582 
para que possa funcionar. A escola também tem que ter essa visita in loco. Assim, 583 
para a referida Conselheira, não se deveria abrir mão desse procedimento. 584 
Ressaltou que outras possibilidades serão apresentadas a partir do estudo 585 
conjunto com a SEED, mas é preciso ter muito cuidado com essa questão. Nesse 586 
sentido, citou a necessidade do laudo do Corpo de Bombeiros e disse que a 587 
partir de uma decisão do CEE/PR outros processos foram desencadeados. 588 
Ressaltou que o papel do Conselho é o de colocar uma cunha em algumas 589 
questões e a partir dali estabelecer outros parâmetros, sem perder a condição 590 
da qualidade. Falou ainda que o perfil do atual Secretário de Estado da Educação 591 
e do Esporte é mais de empresário do que de educador e que essa é uma crítica 592 
pública em relação a ele, mas o Conselho Estadual não pode ter essa visão. Não 593 
se pode aligeirar o processo quando se trata de educação. Na sequência, houve 594 
a manifestação do Conselheiro Suplente Cícero Manoel Bezerra, que informou 595 
fazer parte da equipe de avaliadores de cursos e de instituições de ensino 596 
superior no Ministério da Educação. Sobre isso, ele comunicou que são cinco mil 597 
cursos represados no ensino superior, mas que está sendo organizada uma 598 
estrutura para realizar avaliações virtuais. Informou ainda que os avaliadores 599 
estão sendo capacitados e que aqueles que residem na Região Sul do País 600 
avaliam as instituições das regiões Norte e Nordeste e vice-versa. Segundo ele, 601 
existem lugares que não possuem estrutura para que a avaliação seja feita de 602 
maneira tecnológica. Nesse viés, disse concordar com o que foi colocado pela 603 
Conselheira Taís Maria Mendes, pois acredita que o CEE/PR precisa manter o 604 
espírito educacional, porque apesar de toda a tecnologia, todos os avanços 605 
tecnológicos, é fundamental pensar na qualidade tanto da educação 606 
fundamental quanto da superior. Finalizou dizendo que várias avaliações foram 607 
feitas pelo MEC. Em continuidade, a Conselheira Sandra Teresinha da Silva 608 
disse que foi muito importante o questionamento feito pelo Presidente João 609 
Carlos Gomes, pois suscitou a visão de quem está do outro lado. Sobre isso, 610 
apontou o cuidado que se deve ter no dia da apresentação ao Secretário Renato 611 
Feder para não entrar numa discussão como esta ocorrida na reunião. O debate 612 
foi excelente e precisa ser retomado futuramente, quando o grupo de trabalho 613 
se reunir. No momento, é só um exercício que foi feito no formato da educação 614 
superior, e isso deve ficar claro. Depois, a configuração dependerá do trabalho 615 
que vai ser feito, tanto com o CEE/PR, quanto com a SEED. Retomando a 616 
palavra, o Presidente João Carlos Gomes disse que irá dar início à reunião com 617 
o Secretário Renato Feder e passará a palavra ao Conselheiro Carlos Eduardo 618 
Bittencourt Stange para que possa fazer a apresentação da proposição referente 619 
ao Sistema de avaliação da educação básica. Sobre o conteúdo de um dos slides 620 
apresentado, a Conselheira Ana Seres Trento Comin sugeriu retirar a palavra 621 
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“máxima”, alterando, assim, o título para “Possibilidades de redução de visitas in 622 
loco”, o que foi acatado. Também solicitou que arrumasse a data de publicação 623 
da Lei que instituiu Plano Estadual de Educação do Paraná. Disse que como ex-624 
chefe de Núcleo Regional de Educação (NRE) e ex-secretária de Estado da 625 
Educação, é sabido que os NREs não conseguem fazer toda a verificação in loco, 626 
pois não tem suporte para isso, e com a pandemia a situação agravou. Disse 627 
que é complicado não haver nenhuma verificação local. Assim, diante da 628 
necessidade de visitas in loco, sugere manter o conteúdo da apresentação. Em 629 
relação ao formato dos slides, o Presidente João Carlos Gomes disse ser 630 
improdutivo apresentar o fluxograma como foi desenhado, pois compromete a 631 
leitura. Acredita que poderia dar ênfase à fala e não apresentar o supracitado 632 
slide, pois há muitas informações. Sobre isso, a Conselheira Sandra Teresinha 633 
da Silva esclareceu que esse slide será apenas para que o Secretário Renato 634 
Feder perceba a complexidade do processo e não para fazer a leitura dele. Na 635 
sequência, a Conselheira Clemencia Maria Ferreira Ribas disse que foi o próprio 636 
CEE/PR que definiu o regramento para as avaliações. Assim, não entende o 637 
porquê de precisar discutir isso com o Secretário de Estado da Educação e do 638 
Esporte.  Para esclarecer, o Presidente do CEE/PR explicou que para se criar 639 
um sistema de avaliação é necessário que a SEED faça parte do processo, 640 
assim como ocorreu quando foi criado o sistema de avaliação da educação 641 
superior, em que houve um trabalho conjunto com a então Secretaria de Ciência, 642 
Tecnologia e Ensino Superior do Paraná.  Após, será criada nova normatização 643 
pelo CEE/PR. Quanto à reunião, o Presidente João Carlos Gomes disse que o 644 
ideal é apenas apresentar o que é necessário fazer e não entrar em discussão 645 
técnica, e esperar o Secretário se manifestar acerca do assunto em pauta. A 646 
discussão técnica ficaria restrita a ser feita com a equipe designada pela SEED 647 
para tratar o assunto. Na ocasião, para não criar resistência, deve-se dizer 648 
somente que essa é uma proposta do CEE/PR, mas que é possível de ser 649 
modificada, implementada e discutida, em um trabalho conjunto com aquela 650 
Pasta. Posicionamento este corroborado pela Conselheira Sandra Teresinha da 651 
Silva, que ratificou que a parte técnica será discutida apenas com a equipe 652 
designada pela SEED e que este não é o momento de discutir o sistema, como 653 
ele será configurado, qual é a concepção, etc. Isso é futuro. Sobre esse aspecto, 654 
o Conselheiro Carlos Eduardo Sanches disse que o Presidente João Carlos 655 
Gomes traçou um fio condutor muito interessante, no sentido de expor que o 656 
estudo apresentado é uma ideia inicial e que o desenvolvimento do formato final 657 
será dado a partir de um trabalho conjunto entre SEED e CEE/PR, não entrando 658 
em especificidades, pois pode inviabilizar o processo. Com a palavra, a 659 
Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad parabenizou aos envolvidos no 660 
trabalho e disse que o sistema de avaliação da educação básica é algo 661 
necessário, que deve ser permanente. Após, foram acertados detalhes sobre 662 
como se dará a apresentação. Na sequência, a Conselheira Sandra Teresinha 663 
da Silva solicitou ao Presidente João Carlos Gomes que todos os membros das 664 
Comissões envolvidos no trabalho possam participar da reunião, que acontecerá 665 
no formato online. A esse respeito, o Presidente informou que todos participarão, 666 
inclusive os Conselheiros que não integraram o grupo de trabalho, mas que 667 
queiram participar da reunião, poderão solicitar o envio do link de acesso. Na 668 
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oportunidade, cumprimentou a todos os Conselheiros e servidores do CEE/PR 669 
pelo trabalho que desenvolvem. Nada mais havendo a tratar, o agradeceu a 670 
presença e contribuição de todos(as) e encerrou a Sessão.  671 
A presente Ata é registro fiel do ocorrido na reunião acima identificada e foi 
lavrada por mim, Barbara Alvim, Assessora do CEE/PR, que assino com o 
Senhor Presidente e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as). 
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