
09 DE NOVEMBRO DE 2020 – 14 HORAS
Presentes: Presidente Maria das Graças Figueiredo Saad, 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, João
Carlos Gomes, Marli Regina Fernandes da Silva, Marise Ritzmann Loures, 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) e-Prot: 16.567.070-1

Int.: Direção - Geral dos Colégios Positivo
Mun.: Curitiba
Ass.: Consulta  referente  à  possibilidade  de utilização de assinatura com Certificação  Digital  na

documentação escolar, para as instituições de ensino do Grupo  Positivo, principalmente para
o período de pandemia.

Rel.: Jacir Bombonato Machado.

2) e-Prot: 16.866.916-0
Int.: Escola Como Viver -Educação Infantil e Ensino Fundamental
Mun.: Curitiba
Ass.: Solicitação  de  dilação  do  prazo  recursal,  cumulada  com  a  apresentação  do  Recurso

Administrativo em face do deslinde do Processo de Sindicância.       
Rel.: Ana Seres Trento Comin.

3)  e-Prot:  16.912.278-4  e 16.912.168-0  
    Int.:    Colégio Bom Jesus e Sindicato das Escolas Particulares - Sinepe/PR
    Mun.: Curitiba
    Ass.:  Consulta sobre recuperação paralela e aulas de assistência de forma remota.
    Rel.:   Fabiana Cristina de Campos.

4) e-Prot:     17.034.008-6
    Del.:         n.º    /2020

Int.: Sistema Estadual de Ensino do Estado do Paraná 
Ass.: Fixa  normas  para  as  Instituições  de  Educação  Superior  mantidas  pelo  Poder   Público

Estadual  e  Municipal  do  Estado  do  Paraná  e  dispõe  sobre  o  exercício  das  funções  de
regulação, supervisão e avaliação das instituições e de seus cursos.

Rel.: Décio Sperandio, Christiane Kaminski, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, Flávio Vendelino
Scherer, João Carlos Gomes e Rita de Cássia Morais.

   
III - Outros assuntos
A décima (10ª) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 34ª (trigésima quarta)
Sessão,  foi  realizada  no  dia  09  de  novembro  de  2020,  a  distância  e  por  dispositivo
eletrônico,  com  fundamento  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
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dispõe sobre  as  medidas para  o enfrentamento  da emergência  de  Saúde Pública  de
importância internacional decorrente do Novo Coronavírus – COVID-19. Em consonância
com o artigo 7.º do primeiro Decreto, os titulares dos Órgãos e entidades compreendidos
no  artigo  1.º  do  mesmo  ato  legal  poderão,  após  análise  justificada  da  necessidade
administrativa,  e  dentro  da  viabilidade  técnica  e  operacional,  suspender  total  ou
parcialmente o expediente do Órgão ou entidade, assim como o atendimento presencial
ao público, bem como instituir o regime de teletrabalho para servidores, resguardando,
para manutenção dos serviços considerados essenciais, quantitativo mínimo de serviços
em  sistema  de  rodízio,  através  de  escalas  diferenciadas  e  adoções  de  horários
alternativos.  Com  este  embasamento,  a  Presidente  do  CEE/PR,  Maria  das  Graças
Figueiredo Saad,  cumprimentou e  agradeceu aos Conselheiros(as)  presentes,  a  mim,
Claudia Mara dos Santos, Secretária-Geral do CEE/PR, à Coordenadora da Assessoria
Pedagógica,  Izes Neira Kuchpil,  às Assessorias Técnica, Pedagógica, Administrativa e
Jurídica,  às  demais  Coordenações  e  servidores  do  CEE/PR.  Na  sequência,  fez  a
chamada dos(as) Conselheiros(as), constatou o número regimental e declarou aberta a
referida Sessão, conduzindo-a de forma remota.  Na sequência, solicitou ao Conselheiro
Jacir Bombonato Machado que relatasse o processo  e-protocolo n.º 16.567.070-1, de
interesse da Direção-Geral  dos Colégios Positivo,  município  de Curitiba,  que trata de
Consulta referente à possibilidade de utilização de assinatura com Certificação Digital na
documentação escolar, para as instituições de ensino do Grupo Positivo, principalmente
para o período de pandemia. O Conselheiro relator fez a leitura integral do processo e
logo  após  a  Presidente  do  CEE/PR  o  colocou  em  discussão.  Com  a  palavra,  o
Conselheiro  Jacir  José  Venturi  argumentou  que  o  relato  atende  em  boa  parte  a
necessidade do Colégio Positivo. As demais manifestações não apresentaram aspectos
contrários ao tema discutido, sendo, portanto, aprovado por unanimidade. Em seguida, a
Conselheira Ana Seres Trento Comin relatou o processo  e-protocolo n.º 16.866.916-0,
de interesse da Escola Como Viver - Educação Infantil e Ensino Fundamental, município
de  Curitiba,  que  trata  de  Solicitação  de  dilação  do  prazo  recursal,  cumulada  com a
apresentação do Recurso Administrativo em face do deslinde do processo de Sindicância.
O processo também foi lido na íntegra para conhecimento do Colegiado. Após a leitura, foi
colocado  em  discussão.  Com  a  palavra,  a  Conselheira  Sandra  Teresinha  da  Silva
cumprimentou toda a equipe que fundamentou a decisão do Parecer. Expôs que o voto
não está adequado, os seus três primeiros parágrafos deveriam ser colocados no mérito,
no voto ficaria apenas os trechos a partir  do quarto parágrafo. A Conselheira relatora
argumentou que sua intenção não era sintetizar ainda mais, mas concordou que os três
primeiros  parágrafos  sejam  transferidos  para  o  mérito.  O  Conselheiro  Oscar  Alves
declarou que teve a oportunidade de analisar o Parecer do Conselheiro Carlos Eduardo
Sanches  e  o  relato  em  pauta  tem  um  histórico  muito  bem  construído.  Ademais,  a
Deliberação  n.º  03/13-CEE/PR ampara  toda  a  decisão  pela  clareza  com que  trata  o
assunto. Destacou que os Núcleos Regionais de Educação não podem negligenciar as
legislações  do  CEE/PR.  A Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do  Esporte  (Seed),
igualmente, deve se orientar pelos documentos exarados pelo CEE/PR. O Conselheiro
Oscar Alves sugeriu a inclusão de mais um parágrafo no mérito, a sua sugestão, bem
como  a  da  Conselheira  Sandra  Teresinha  da  Silva  foram  acatadas.  Após  os
apontamentos,  o processo foi  colocado em discussão e votação,  sendo aprovado por
unanimidade. Em continuidade,  solicitou à Conselheira Fabiana Cristina de Campos para
que  relatasse  os  processos  e-Protocolo  n.º  16.912.278-4  e  n.º  16.912.168-0,  de
Interesse  do  Colégio  Bom  Jesus  e  Sindicato  das  Escolas  Particulares  –  Sinepe/PR,
município  de  Curitiba,  que  trata  de  Consulta  sobre  recuperação  paralela  e  aulas  de
assistência de forma remota. A  Conselheira leu na íntegra o Parecer e logo após foi
colocado  em discussão.  Com a  palavra,  o  Conselheiro  Jacir  José  Venturi  disse  que
consultou  a  Assessoria  Jurídica   do  Sindicato  dos  Estabelecimentos  Particulares  de
Ensino do Estado do Paraná (Sinepe) e disse que o Parecer atende à solicitação da
entidade. Na sequência, o Conselheiro Flavio Vendelino Scherer sugeriu que o Parecer
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fosse dado a conhecimento dos Núcleos Regionais de Educação (NRE). Em seguida, o
Conselheiro Oscar Alves expôs que uma parte referente ao Colégio Bom Jesus, constante
no  mérito,  deveria  estar  no  relatório.  A  Conselheira  Fabiana  Cristina  de  Campos
concordou e disse que falaria com a Assessora Larice Klichovsk para ajustar conforme
sugestão. Após discussões, foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, a Presidente
do CEE/PR convidou a Conselheira  Fátima Aparecida da Cruz Padoan para relatar o
processo e-Protocolo n.º 17.034.008-6, de interesse do Sistema Estadual de Ensino do
Estado do Paraná, o qual fixa normas para as Instituições de Educação Superior mantidas
pelo Poder Público Estadual e Municipal do Estado do Paraná e dispõe sobre o exercício
das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições e de seus cursos. Este
processo  teve  como  relatores  os(as)  Conselheiros(as):  Décio  Sperandio,  Christiane
Kaminski,  Fátima  Aparecida  da  Cruz  Padoan,  Flávio  Vendelino  Scherer,  João  Carlos
Gomes e Rita de Cássia Morais. O Conselheiro Oscar Alves informou que fez uma leitura
comparativa entre os documentos e se dispôs a apontar as alterações textuais, a fim de
otimizar a análise e a leitura, sendo a sugestão aceita pelo Conselho Pleno. Em seguida,
a Relatora Fátima Aparecida da Cruz Padoan, indicada pela Câmara do Ensino Superior
(CES)  para  fazer  a  relatoria,  contextualizou  os  principais  aspectos  que  justificaram a
decisão de trazer a minuta de uma nova Deliberação ao Conselho Pleno e iniciou a leitura
da  Indicação.  Após  a  leitura,  reportou-se  ao  fato  de  que  foi  suprimido  o  Art.  89  da
Deliberação  n.º  01/17-CEE/PR,  a  saber:  “As  Instituições  de  Educação  Superior  do
Sistema  Estadual  de  Ensino  que  foram  autorizadas  e  reconhecidas  sob  a  égide  da
legislação anterior à Lei n.º 9394/96 (LDB), com ou sem prazo determinado, bem como as
que  foram  reconhecidas  na  vigência  da  referida  Lei,  mas  sem  prazo  de  vigência
determinado, devem solicitar seu recredenciamento até o dia 30 de novembro de 2018”.
Durante a leitura da minuta, os artigos, parágrafos e incisos que sofreram alteração foram
amplamente discutidos até que se chegasse a um consenso pela aprovação ou refutação
do  texto  em  discussão.  Com  essa  metodologia,  todas  as  alterações  foram
minuciosamente analisadas pelo Conselho Pleno.  Houve sugestões de acréscimos de
palavras, frases, bem como supressão, reescrita e substituição de artigos, parágrafos,
incisos e alíneas. Após a realização dos ajustes, o texto foi considerado capaz de atender
às  demandas  do  Ensino  Superior.  E  ainda,  após  análise,  decidiu-se  que  os  anexos
permaneceriam  sem  alterações.  A  Conselheira  Fátima  Aparecida  da  Cruz  Padoan
explicou que a maior alteração do documento envolveu os Cursos Tecnólogos e a questão
dos  diplomas.  Nesta  esteira,  o  Conselheiro  João  Carlos  Gomes  acrescentou  que  as
alterações  contemplaram  os  campi também.  O  Conselheiro  Décio  Sperandio
complementou  argumentando  que  os  cursos  de  Tecnologia  são  tendência  mundial,  o
mundo  está  caminhando  nesta  direção  e  as  alterações  na  referida  Resolução  vão
melhorar a dinâmica de funcionamento desses Cursos. Com a palavra, a Conselheira Ana
Seres  Trento  Comin  considerou  louváveis  as  alterações  na  Resolução,  citou  como
exemplo de Instituição que oferta Cursos Tecnológicos na Região  Sudoeste do Paraná, a
Universidade  Federal  Tecnológica  (UFT),  reafirmou  que  as  alterações  foram  muito
importantes  e  parabenizou  aos  Conselheiros(as)  relatores.  A  Conselheira  Sandra
Teresinha da Silva também reconheceu que as alterações acomodam as demandas e
atendem  às  necessidades  emergentes  de  funcionamento.  A  Conselheira  Fátima
Aparecida da Cruz Padoan expôs que quando se traz uma Deliberação à consulta, as
decisões e ajustes são mais acertados porque os diferentes pontos de vista clarificam e
tornam a realidade mais visível. O Conselheiro João Carlos Gomes destacou que não foi
fácil decidir por uma nova Deliberação. Porém, após muitas discussões na CES e também
com a Procuradoria e a Assessoria Jurídica, os relatores ficaram convencidos de que uma
nova Deliberação seria o melhor a ser feito. O Conselheiro Oscar Alves ponderou que a
justificativa de alterar a Deliberação n.º 01/17-CEE/PR está muito bem esclarecida, assim
como as alterações foram muito bem pensadas e colocadas adequadamente. No seu
entendimento, agora o Brasil está chegando no caminho correto dos Cursos Tecnológicos,
e parabenizou os relatores da CES pelas mudanças. Neste contexto, o Conselheiro Jacir
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José Venturi lembrou que os Cursos Superiores de Tecnologias valem como graduação,
representam um grande benefício, com duração de dois anos a dois anos e meio em
média, e uma vez concluÍdo, o aluno pode seguir seus estudos ingressando em cursos de
mestrado e doutorado, como se tivesse feito uma graduação de quatro ou cinco anos.
Acrescentou que, quando se compara cursos afins, na área de cursos de informática, a
mensalidade  também  é  mais  acessível,  além  do  aspecto  prático.  Destacou  que  na
Universidade  Positivo,  o  auge  ocorreu  em  2017/2018,  aproximadamente  40%  das
matrículas  eram de alunos  de  Cursos  Tecnológicos.  Ainda  hoje,  a  procura  é  grande,
porém não com a mesma ênfase. Neste sentido, as universidades públicas estaduais e
privadas estão entrando num mercado promissor. Após as manifestações do Conselho
Pleno, a Presidente do CEE/PR colocou o texto da nova Deliberação em votação, sendo
aprovado  por  unanimidade.  Em  seguida,  a  Presidente  do  CEE/PR  questionou  aos
Conselheiros(as) se já receberam e leram o documento da Lei do Sistema,  para que
possa  ser  discutido  em  uma  nova  oportunidade.  A Conselheira  Taís  Maria  Mendes
perguntou se o documento seria encaminhado para Consulta Pública. A Presidente do
CEE/PR explicou que, considerando a representatividade, cada Conselheiro(a) faria sua
participação diretamente no texto. O Conselheiro João Carlos Gomes concordou com a
Presidente, haja vista que esse documento, teoricamente, já havia saído do CEE/PR, e
voltou apenas para adaptações, e que na sequência, irá para a Casa Civil e depois para a
Assembleia  Legislativa.  Nas  suas  palavras,  foram  consideradas  as  colocações  e
questionamentos postos em momentos anteriores, sendo, portanto, um novo protolocado.
A Conselheira Sandra Teresinha da Silva sugeriu agendar outro período para discutir a
referida Lei, com um tempo maior, e acenou para o mês de dezembro/2020. No entender
da Conselheira Clemencia Maria Ferreira Ribas, a discussão deveria ser feita em 2021.
Após consenso, ficou decidido que a retomada da discussão da Lei do Sistema será feita
no  próximo  ano.  Logo  após,  a  Presidente  do  CEE/PR  agradeceu  a  presença  e  a
participação  de todos(as)  e  desejou-lhes uma ótima semana de trabalho.  Nada  mais
havendo a tratar, 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 a Senhora
Presidente e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).
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