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10ª REUNIÃO ORDINÁRIA

35ª SESSÃO PLENÁRIA DO CEE/PR

13 DE NOVEMBRO DE 2020 – 9 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;
c)  relato de processos

II- Outros assuntos
A décima (10ª) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 35ª (trigésima quinta)
Sessão,  foi  realizada  no  dia  13  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
dispõe sobre  as  medidas para  o enfrentamento  da emergência  de  Saúde Pública  de
importância internacional decorrente do Novo Coronavírus – COVID-19, bem como suas
alterações. E também, 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,  às  Coordenações,  às
Assessorias Pedagógica, Técnico - Administrativa e Jurídica, a todos(as) os servidores do
CEE/PR.  Na  sequência,  após  fazer  a  chamada regimental  e  constatar  que  todos  os
Conselheiros estavam presentes remotamente, parabenizou às Conselheiras Clemencia
Maria Ferreira Ribas e Ozélia de Fátima Nesi Lavina, reconduzidas, respectivamente, aos
cargos de Presidente e Vice-Presidente da Câmara da Educação Infantil  e do Ensino
Fundamental  (CEIF)  e  aos  Conselheiros  Oscar  Alves  e  Sandra  Teresinha  da  Silva,
reconduzidos, respectivamente, aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da Câmara
do  Ensino  Médio  e  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  (CEMEP).  Em
relação à Câmara do Ensino Superior (CES), o Presidente daquela Câmara, Conselheiro
João Carlos Gomes,  informou que o  prazo para  a atual  gestão era março,  porém,  a
eleição  não  foi  realizada  neste  mês,  tendo  em  vista  o  afastamento  presencial  dos
Conselheiros da referida Câmara, causado pela Pandemia do Coronavírus. Sendo assim,
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o Presidente da CES registrará em Ata o ocorrido e após fará a eleição. Retomando a
palavra, a Presidente do CEE/PR desejou um excelente trabalho e falou da importância
deste ser harmonioso, com a participação de todos. Na sequência, informou que recebeu
o Ofício n.º 965/2020-PJEduc, pelo qual a Promotora de Justiça, Dra. Beatriz Spindler de
Oliveira  Leite,  solicita  informações  acerca  do  Programa  Colégios  Cívico-Militares  no
Estado do Paraná. O CEE/PR informou para a Promotora que o assunto não foi objeto de
consulta deste Colegiado e que encaminhou o pleito ao Diretor de Educação da SEED,
Roni  Miranda,  para  manifestação  acerca  dos  encaminhamentos  adotados  por  aquela
Pasta. Informou também que o CEE/PR recebeu o Ofício n.º 48/2020, encaminhado pelo
Diretor  de  Educação  da SEED,  Roni  Miranda,  enviado  no dia  11/11/20,  solicitando  a
participação  do  Departamento  na  11.ª  Reunião  Ordinária,  a  ser  realizada  no  dia
30/11/2020, com o objetivo de fazer uma explanação sobre as turmas multianos. A seguir,
disse que tem recebido muitos Ofícios solicitando a implantação de pólos de ensino a
distância no Estado do Paraná. Nesse sentido, informou que o CEE/PR recebeu Ofício do
Estado do Mato Grosso do Sul para implantar um pólo de EJA em EaD. Falou que aquele
estado  tem  a  Deliberação  n.º  11.055/2017,  que  dispõe  sobre  a  oferta  de  cursos  da
Educação Média, Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Educação de Jovens
e  Adultos  nas etapas  do  Ensino  Fundamental  e  do  Ensino  Médio  na  modalidade de
Educação a Distância no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Mato Grosso do Sul e
em regime de colaboração com o Sistema de Ensino de outras unidades federadas. Citou
que o artigo 1.º da referida Deliberação autoriza as escolas a implantarem em outras
unidades federadas, mas que é preciso obedecer à legislação do Estado do Paraná, com
suas  respectivas  exigências.  Comentou  que  o  Conselheiro  Oscar  Alves,  enquanto
Presidente do CEE/PR, promoveu um trabalho referente ao Termo de Colaboração entre
os estados, com exigência de que os estabelecimentos de ensino estejam credenciados,
autorizados e reconhecidos no estado de origem. Sobre esse assunto,  o  Conselheiro
Oscar Alves disse que consta no Termo de Colaboração que os Conselhos Estaduais
assinaram  que  as  instituições  de  ensino  devem  estar  com  os  atos  regulatórios
regularizados. A Presidente do CEE/PR relatou que uma diretora de escola do Estado de
Minas Gerais comentou que o Paraná é o estado que mais possui exigências para a
permissão da implantação de pólos. Relatou ainda que há casos judiciais requerendo a
nulidade de certas exigências postas no Estado do Paraná. Ressaltou que o CEE/PR
segue as Deliberações n.º 01/2007, que define as normas de autorização para cursos a
distância, a n.º 03/2013, que define as normas de regulação, supervisão e avaliação, e a
n.º 05/2010, que dispõe sobre as normas para a Educação de Jovens e Adultos para o
Ensino Fundamental e Ensino Médio, todas exaradas por este Órgão, bem como o Termo
de  Colaboração  n.º  01/2016.  O  Conselheiro  Oscar  Alves  afirmou  que  as  normas  do
Paraná  são  as  mais  rigorosas  do  Brasil,  pois  foram  incorporados  os  Referenciais
Curriculares do Ministério da Educação (MEC) de 2003. Comentou que a Deliberação n.º
01/2007 foi construída com base no Decreto Federal n.º 5.692, que foi revogado. Assim,
faz-se  necessário  rever  a  referida  Deliberação  com  vistas  a  sua  atualização.  A
Conselheira Sandra Teresinha da Silva questionou como está essa situação em outros
estados,  considerando  o  fato  de  tantas  instituições  estarem  encaminhando  essa
solicitação a este Conselho. Sugeriu que esse assunto poderia ser levado para o Fórum
Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação (Foncede) e pautar sobre a
necessidade de seguir o Termo de Colaboração. Com a palavra, a Presidente do CEE/PR
disse que entrará em contato com o Presidente do Foncede, Conselheiro Osvaldir Ramos,
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para expor a situação. Na sequência, o Conselheiro Oscar Alves informou sobre a reunião
do Fórum, a ser realizada no final de novembro, na qual a Presidente do CEE/PR deverá
participar,  e  inferiu  sobre  ser  esse momento  uma possibilidade  de comentar  sobre  o
referido assunto com todos os Presidentes dos Conselhos Estaduais de Educação. Com a
palavra, a Conselheira Taís Maria Mendes sugeriu a publicação na página do CEE/PR
uma  nota  explicativa  referente  ao  assunto  em  tela  e  ressaltou  a  necessidade  da
atualização  da Deliberação  n.º  01/2007,  suscitada pelo  Conselheiro  Oscar  Alves.  Em
continuidade, a Presidente do CEE/PR informou que recebeu, do Ministério Público, o
Ofício n.º 205/2020, o qual solicita regularização referente ao cargo de Secretário Escolar
na composição dos quadros de carreira dos servidores estaduais e municipais. Informou
que a Assessoria Jurídica do CEE/PR respondeu não ser de competência deste Órgão o
assunto citado. Falou ainda, sobre o protocolado referente à questão da Delegação de
Competência  enviada  a  este  Conselho  pela  Seed/PR.  Destacou  que  encaminhará  a
informação elaborada pelo Assessor Jurídico José Roberto sobre esse assunto, a qual
será  encaminhada  ao  e-mail  de  todos  os  Conselheiros  e  também  à  Diretora  de
Planejamento  e  Gestão  Escolar  da  SEED,  Adriana  Kampa.  Ainda  com  a  palavra,
comunicou que no mês de novembro foram analisados 291 processos por este CEE/PR,
sendo 53 da CEMEP, 192 da CEIF, 06 da CES, 31 da Bicameral e 07 processos e duas
Deliberações do Conselho Pleno. Em seguida, procedeu ao sorteio do Protocolado n.º
16.452.850-2, de interesse da Universidade Estadual de Maringá, município de Maringá,
referente ao recurso em face do Parecer CEE/CES n.º 89/2020, ficando como relatora a
Conselheira Christiane Kaminski. Na sequência, passou para os relatos de processos.
Protocolados n.º 16.701.161-6 e n.º 16.102.958-0, de interesse do Sistema Estadual de
Ensino do Estado do Paraná, referente à oferta de carga horária na modalidade de Ensino
a Distância,  sendo os relatores os Conselheiros membros da CES. Com a palavra, a
Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan deu início ao referido relato. A Presidente
do  CEE/PR  colocou  em  discussão  a  indicação.  A  Conselheira  Taís  Maria  Mendes
questionou  como  serão  realizadas  as  atividades  a  distância,  se  as  Universidades
possuem condições materiais para ofertá-las. Também comentou se haverá um estudo do
perfil  dos  alunos,  pois  muitos  universitários  têm tido  problemas  para  acompanhar  as
atividades  propostas.  Apontou  ainda,  a  questão  da  capacitação  e  formação  dos
professores. Questionou se na Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior do Paraná (SETI) existe algum Departamento para dar suporte às atividades a
distância que acontecerão nas universidades ou se cada Instituição de Ensino Superior
coordenará  tais  ações.  Perguntou  se  o  ensino  híbrido,  com  atividades  a  distância,
também ocorrerá  no  âmbito  da  pós-graduação  e  qual  seria  a  porcentagem da carga
horária. Em resposta, a Conselheira relatora Fátima Aparecida da Cruz Padoan informou
que não era uma imposição, mas uma permissão com vistas a contribuir para o processo
formativo. Explicou que todas as Universidades Estaduais do Paraná, com exceção da
Unespar,  ofertam  cursos  de  graduação  a  Distância.  Informou  que  na  SETI  há  uma
Coordenadoria de Educação a Distância, implantada quando o Conselheiro João Carlos
Gomes estava à frente da Pasta, que oferece suporte às Universidades. Quanto à carga
horária, já há normatização, sendo permitido o ensino a distância em até 40% da carga da
matriz curricular, exceto para a área da saúde, que limita-se em 20%. Ressaltou que para
a Universidade poder ofertar cursos na modalidade a Distância, total ou parcial, há uma
avaliação  externa  que  segue  os  requisitos  exigidos  pelo  MEC  para  credenciar  uma
instituição para oferta de ensino a distância. Com a palavra, o Conselheiro João Carlos
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Gomes informou que o Paraná foi o primeiro estado da federação em ter na Secretaria de
Ensino Superior uma Coordenadoria de Educação a Distância e que cada Universidade,
dentro do limite da Deliberação regulamenta a matéria, implantará o ensino a distância de
acordo com as possibilidades de cada curso. Ao ser aprovada no Colegiado, a proposta
tramitará nas instâncias superiores e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que
enviará a Proposta Pedagógica Curricular (PPC) ao Conselho Estadual  de Educação.
Ressaltou  que  esse  processo  já  acontece  nas  universidades  federais  e  nas  da  rede
privada. A seguir, informou que na área da saúde, a proposta de limitar em 20% o ensino
a distância, decorreu de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do
Paraná. Sendo assim, a pedido das Universidades, o que foi feito, é uma proposta de
normatizar conforme já acontece no sistema federal, para que as universidades estaduais
possam aplicar essa metodologia de ensino nos cursos presenciais. O Conselheiro Décio
Sperandio  ratificou  as  informações  prestadas  pelo  Conselheiro  João  Carlos  Gomes,
afirmando que as Universidades possuem uma infraestrutura muito bem equipada. Ambos
os  Conselheiros  explicaram  que  há  cursos  de  graduação  ofertados  a  distância  que
obtiveram nota no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) maior que
no sistema presencial. O Conselheiro João Carlos Gomes explicou que a Deliberação não
abrange  a  pós-graduação  stricto  sensu por  ser  de  competência  da  Coordenação  de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, vinculada ao MEC. Pedindo a palavra, a
Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan lembrou que a Deliberação em questão
não trata de Educação a Distância, mas do uso dessa ferramenta em cursos presenciais.
Com a palavra, a Conselheira Sandra Teresinha da Silva ressaltou que os apontamentos
feitos  pelos  Conselheiros  em relação  à  Deliberação  precisariam estar  explicitados na
Indicação.  Todas  as  Deliberações  possuem  um  Parecer  ou  uma  Indicação  que  as
acompanham para explicar o porquê foi estabelecida aquela norma. Acredita que tudo o
que foi exposto em resposta aos questionamentos da Conselheira Taís Maria Mendes,
como  os  percentuais  apresentados  e  os  critérios  diferentes  para  cada  Universidade,
conforme a pontuação que recebem pela Capes, deva constar na Indicação. Também
precisa ficar claro se, por exemplo, o percentual de 40% da carga horária total do curso
abrange  ou  não  aulas  práticas.  Em  atenção  ao  exposto  pela  Conselheira  Sandra
Teresinha da Silva, a Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan explicou que essas
questões estão postas nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos.  Exemplificou
que cada curso pode delimitar que 10% das disciplinas teóricas podem ser ministradas a
distância. Nesse sentido, o Conselheiro João Carlos Gomes frisou que o artigo 8.º da
Deliberação a ser votada prevê que a introdução da carga horária a distância em cursos
presenciais fica condicionada à observância das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)
dos cursos de graduação, definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Assim,
não vê necessidade de incluir essas informações na Indicação, por ser assunto recorrente
no Ensino Superior. Comentou que na Portaria do MEC não foi detalhado o assunto em
tela, e como relator desta Deliberação, também acredita não ser necessário detalhar. No
entendimento da Conselheira Sandra Teresinha da Silva, o detalhamento para explicar a
norma é necessário e se assim não o fosse, a Deliberação n.º 01/2007-CEE/PR não teria
artigo referente ao que não é condizente com as atividades não presenciais, haja vista
que a norma estadual precisa se complementar à norma nacional. Salientou ainda, que foi
ressalvado  tudo  o  que  não  pode  ser  feito  a  distância,  como  por  exemplo,  estágio
supervisionado.  Nesse sentido,  o  Conselheiro  João  Carlos  Gomes lembrou que  esse
assunto  já  foi  deliberado  anteriormente.  Retomando  a  palavra,  a  Conselheira  Sandra
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Teresinha  da  Silva  acredita  que  os  artigos  da  referida  Deliberação  precisam  ser
explicados para o Sistema Estadual de Ensino, o porquê de estarem previstos. Com a
palavra, o Conselheiro Jacir José Venturi parabenizou os relatores e questionou como
ficam  os  cursos  que  possuem  Conceito  Preliminar  de  Cursos  (CPC)  1  e  2.  Como
resposta, o Conselheiro João Carlos Gomes explicou que só os cursos com CPC 3, 4 ou
5 podem e na área da Saúde, só os com CPC 4 e 5. Os com conceitos 1 e 2 não podem.
O Conselheiro Jacir José Venturi afirmou ser louvável haver a restrição de 20% para os
cursos da área da Saúde, haja vista que a Portaria n.º 1428/2018 – MEC, que dispõe
sobre a oferta, por Instituições de Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade
a distância em cursos de graduação presencial,  não faz essa limitação. Em relação a
essa  Portaria,  fez  menção  ao  artigo  8.º,  que  prevê  que  a  oferta  de  disciplinas  na
modalidade  a  distância  em  cursos  presenciais  deve  ser  informada  previamente  aos
estudantes  matriculados  no  curso  e  divulgada  nos  processos  seletivos,  devendo  ser
identificadas,  de  maneira  objetiva,  disciplinas,  conteúdos,  metodologias  e  formas  de
avaliação.  Assim,  questiona  se  essa  informação  não  deveria  estar  contemplada  na
Deliberação.  Nesse  momento,  o  Conselheiro  João  Carlos  Gomes  respondeu  que  foi
inserida, inclusive com a exigência de que seja informado no processo seletivo.  Com a
palavra, a Conselheira Sandra Teresinha da Silva questionou se essa Portaria não foi
revogada, pois consta essa informação na Indicação. Em resposta, o Conselheiro João
Carlos Gomes explicou que em 2019 foi exarada outra Portaria, modificando alguns itens
da Portaria  publicada em 2018 e  que quando  a  Assessoria  Jurídica  da Universidade
Estadual  de  Londrina  (UEL)  redigiu  a  informação,  ainda  era  válida  a  Portaria  n.º
1428/2018 – MEC. Pedindo a palavra, a Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan
ressaltou que o artigo 9.º da Deliberação a ser votada contempla o que foi suscitado pelo
Conselheiro Jacir José Venturi. O Conselheiro Oscar Alves disse que o assunto foi muito
bem apresentado e cumprimentou os relatores. Informou que a primeira vez que existiu
uma Portaria do MEC que contemplasse em até 20% da carga horária total a educação a
distância em cursos presenciais de graduação, foi redigida por ele em 2001, quando era
reitor da Unopar. Comentou ainda, que como havia sido reitor da UEL, a qual foi pioneira
em  implantar  o  laboratório  de  tecnologia  educacional  no  Brasil,  em  1975,  houve  o
aprofundamento  das  IES  nessa  área,  sendo  o  então  Conselheiro  Cleto  de  Assis  o
representante  no  primeiro  encontro  da  América  Latina,  ocorrido  em  Bogotá,  sobre
educação a distância. Ainda com a palavra, informou que no Governo do então Presidente
Fernando Henrique Cardoso, não foi permitida a expansão da educação a distância pelas
universidades públicas, por isso houve grande incremento dessa oferta pela rede privada
de ensino. Destacou que havia muita resistência quanto à oferta desse formato de ensino.
Atualmente, é possível, para o Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, que seja
ofertado até 80% dos cursos de forma não presencial. Ressaltou que foi promulgado o
Decreto  n.º  9.235/2017,  que  dispõe  sobre  o  exercício  das  funções  de  regulação,
supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de
graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino, e o Decreto Federal n.º
9.057/2017, que trata da educação a distância para a educação básica e para a educação
superior  e  revoga  o  Decreto  Federal  n.º  5.622/2005.  Esses  Decretos  promovem  o
cumprimento do artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que
prevê que o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de
ensino  a  distância,  em  todos  os  níveis  e  modalidades  de  ensino,  e  de  educação
continuada. O § 1º dispõe que a educação a distância, organizada com abertura e regime
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especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. E o §
3.º dispõe que as normas para produção, controle e avaliação de programas de educação
a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de
ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. Assim, se
observar ao que está na Indicação, e considerando que não há legislação específica no
âmbito  estadual  para  o  assunto  em  tela,  a  proposta  da  CES  melhorou,  inclusive,  a
normatização  federal.  Sem mais  pronunciamentos  dos  Conselheiros,  a  Presidente  do
CEE/PR colocou em votação a Indicação, a qual teve dois votos contrários, a saber, das
Conselheiras Taís Maria Mendes e Sandra Teresinha da Silva. Após, passou à discussão
da Deliberação. A Conselheira Sandra Teresinha da Silva releu o artigo 9.º e perguntou
como ficará a questão da carga horária. Neste sentido, a Conselheira Fátima Aparecida
da Cruz Padoan explicou que a carga horária precisa estar no PPC e a instituição deve
informar anualmente aos alunos quais disciplinas daquele curso serão ofertadas também
a distância e a respectiva carga horária. Quando a instituição divulgar o vestibular, precisa
colocar o percentual da carga horária de ensino a distância. Também comentou que o
PPC não pode ser alterado durante o decorrer do curso. Na sequência, a Conselheira
Sandra Teresinha da Silva propôs alterações na redação do referido artigo. Após debates
e  esclarecimentos  por  parte  da  Conselheira  Fátima Aparecida  da  Cruz  Padoan  e  do
Conselheiro  João  Carlos  Gomes,  os  quais  não  vêem a  necessidade  de  alteração,  a
Conselheira Sandra Teresinha da Silva reafirmou seu posicionamento quanto ao fato de
que a normatização precisa ficar clara para o Sistema Estadual de Educação. Não mais
havendo  pronunciamentos,  a  Presidente  do  CEE/PR  colocou  em  votação  a  referida
Deliberação, a qual foi aprovada por dezesseis votos favoráveis e dois contrários, das
Conselheiras Taís Maria Mendes e Sandra Teresinha da Silva. Na sequência, foi relatado,
pelo Conselheiro Décio Sperandio e pela Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina, o
Protocolado n.º 16.793.313-0, de interesse da Associação Franciscana de Ensino Senhor
Bom Jesus, referente à consulta sobre frequência e retenção de aluno em virtude da
pandemia causada pelo novo Coronavírus – COVID-19. O Conselheiro Carlos Eduardo
Sanches falou da importância de o documento estar em consonância com a Deliberação
nº 02/2018-CEE/PR e o Conselheiro Jacir José Venturi lembrou que o documento precisa
contemplar  as  escolas  das  redes  pública  e  privada  de  ensino.  Na  rede  privada,  por
exemplo,  não  há  Conselho  Escolar.  A  Conselheira  Taís  Maria  Mendes  mostrou-se
preocupada com a terminalidade do ano letivo, assunto amplamente debatido no CEE/PR.
Acredita ser necessário normatizar sobre como se dará essa terminalidade. Disse que o
assunto pautado pela Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus é sobre
frequência escolar. Contudo, tem-se que pensar na questão do aproveitamento do aluno.
Quanto à frequência, consta no documento tanto a exigência de 75% de comparecimento,
como a possibilidade, no voto, de o Conselho Escolar da instituição de ensino decidir. Há
um equívoco nessa condição. Não tem como cada instituição de ensino reunir o Conselho
Escolar para avaliar. Em atenção ao exposto, o Conselheiro Décio Sperandio explicou que
o Conselho Escolar seria acionado apenas em casos de excepcionalidade, como, por
exemplo,  para  aqueles  alunos  que  obtiveram  bom  rendimento  escolar,  contudo,
extrapolaram o limite de não frequência. Assim, caberia ao Conselho de Classe decidir se
o  aluno  ficaria  ou  não  retido.  A Conselheira  Taís  Maria  Mendes  salientou  sobre  a
necessidade de instituir uma norma sobre o assunto. Desta forma, entende que o ideal
seria colocar no voto dos relatores que o CEE/PR ainda irá se manifestar sobre o objeto
em tela,  pois  não sabe como se dará  a terminalidade do ano letivo  de 2020.  Nesse
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sentido,  resguardaria  a  condição de debate  pelo  Colegiado e  o  direito  do  aluno.  Em
seguida, a Conselheira Sandra Teresinha da Silva achou muito pertinente as colocações
feitas pela Conselheira Taís Maria Mendes e entende que, pela leitura do Parecer, não há
flexibilização da questão da frequência. Destacou que o Conselho Nacional de Educação
(CNE) propõe a junção dos anos letivos 2020/2021. Igualmente, o CEE/PR, por meio da
Deliberação n.º 05/2020 indica o mesmo procedimento diretivo. Contudo, ao que parece,
a Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus pretende finalizar o ano letivo de
2020. Caso a instituição trabalhe com o calendário contínuo (o que não está exposto no
processo), não há que se falar sobre frequência, aprovação ou reprovação. Disse que o
CNE irá editar nova norma sobre o assunto. Entende que o documento, ainda que bem
ancorado na legislação, não se configura como Parecer Normativo, pois não insere uma
nova normatização, apenas responde à consulta da instituição de ensino. Apontou ainda,
não ser possível avaliar a frequência do aluno com atividades impressas, pois não há
como mensurar o tempo gasto para realizá-las. Citou como exemplo algumas escolas da
rede estadual de ensino, em que os alunos apenas estão fazendo esse tipo de atividade.
Na sequência, a Conselheira Marli Regina Fernandes da Silva disse que o Parecer aponta
que  há  uma  legislação  a  ser  cumprida  e  ratifica  os  apontamentos  feitos  pelas
Conselheiras Taís Maria Mendes e Sandra Teresinha da Silva. Expôs, ainda, que a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) tem recebido inquietações, por
parte dos municípios, acerca do fechamento do ano letivo. Assim, também acredita que
precisa  ser  exarado  um  documento  pelo  CEE/PR  com  especificações  acerca  do
fechamento do ano letivo. Pedindo a palavra, a Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina
levantou algumas questões importantes referentes ao calendário contínuo 2020/2021 e
sobre  a  possibilidade  de  terminalidade  em  2020.  Ressaltou,  como  informado  pela
Conselheira Marli Regina Fernandes da Silva, que os municípios estão aguardando uma
normatização a  esse respeito.  Mostrou-se  preocupada com as séries  finais,  como os
terceiros anos, haja vista que a Deliberação exarada por este Colegiado prevê que as
atividades  pedagógicas  devem  ser  validadas  até  60  dias  após  o  retorno  das  aulas
presenciais. Como não houve o retorno ainda, questiona como ficaria a situação desses
alunos. A Conselheira Taís Maria Mendes entende que o ano contínuo seria a melhor
opção. A terminalidade não é do ano letivo, e sim da etapa. O Conselheiro Carlos Eduardo
Sanches falou do Parecer n.º 15/2020 – CNE, que ainda não está homologado, e da
questão de transferência de alunos de outros estados, por exemplo. O CEE/PR precisa
normatizar  sobre  como  esses  alunos  serão  inseridos.  Precisa  haver  uma  regra  de
transição e de proporcionalidade no recebimento desses alunos. O Conselheiro Flávio
Vendelino Scherer corrobora com a necessidade de haver normatização, porque o ano irá
finalizar e muitos alunos irão ser transferidos. O Conselheiro Oscar Alves ressaltou que
apesar  de  o  Governador  não  ter  baixado  Decreto  de  retorno  às  aulas  presencias,  o
CEE/PR poderá fazer nova normatização. Com a palavra, a Conselheira Ozélia de Fátima
Nesi  Lavina falou a respeito da Deliberação n.º  04/2020,  artigo 8.º,  que possibilita às
instituições de ensino a terminalidade do ano letivo. Na sequência, a Conselheira Sandra
Teresinha da Silva sugeriu finalizar o documento destinado à Associação Franciscana de
Ensino Senhor Bom Jesus e a Comissão instituída no CEE/PR para tratar dos assuntos
inerentes ao período de excepcionalidade causado pela pandemia poderá debater mais
detalhadamente as questões suscitadas nesta Reunião Ordinária  e emitir  um Parecer
para auxiliar as escolas no que tange à questão da terminalidade do ano letivo. Após
debate e adequações na redação do documento, a Presidente do CEE/PR colocou em
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votação o Parecer relatado pelo Conselheiro Décio Sperandio e pela Conselheira Ozélia
de Fátima Nesi Lavina, sendo aprovado por unanimidade. Em continuidade, a Conselheira
Taís Maria Mendes questionou se os assuntos levantados são pertinentes à Comissão de
Volta às Aulas, já que irá trabalhar com a situação do não retorno às aulas presenciais. A
Presidente do CEE/PR entende que a Deliberação n.º 05/2020 dá a possibilidade de as
escolas fazerem o calendário contínuo, para a terminalidade ocorrer em 2021. Não há
outra forma, uma vez que o Decreto Estadual não autoriza o retorno, o qual depende da
autorização da Secretaria de Estado da Saúde (SESA). A Conselheira Sandra Teresinha
da Silva acredita que o ideal seria se houvesse reunião para exarar um documento que
apontasse alguns encaminhamentos para as escolas. Sobre isso, o Conselheiro Carlos
Eduardo Sanches lembrou que a Deliberação n.º 01/2020 é muita clara ao dispor sobre a
validação  das  atividades  não  presenciais,  como  bem  colocado  anteriormente  pela
Conselheira  Ozélia  de Fátima Nesi  Lavina.  Assim,  não há possibilidade da Comissão
formular um documento, haja vista que não houve o retorno às aulas presenciais e, por
conseguinte, a impossibilidade de validação das atividades pedagógicas e do término do
ano letivo. Assim, teria que alterar a Deliberação n.º 01/2020 deste Conselho. Pedindo a
palavra, o Conselheiro João Carlos Gomes, como Coordenador da Comissão de Volta às
Aulas, não sabe se será possível trabalhar esses assuntos no mês de dezembro, pois
depende  de  outras  legislações.  Como  contribuição,  os  Conselheiros  Flávio  Vendelino
Scherer e a Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina comentaram que o ano letivo das
escolas estaduais será encerrado em 18/12/2020. Nesse momento, em decorrência de
haver pouco tempo para o relatado do processo referente ao Plano Anual de Trabalho do
CEE/PR para o ano de 2021, o Colegiado, com anuência da relatora, Conselheira Rita de
Cássia Morais, decidiu que o referido processo será relatado na Reunião Ordinária do dia
30/11/2020. Na sequência, a Presidente do CEE/PR informou que hoje será a posse do
novo presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do
Paraná (Sinepe), professor Douglas Oliani, e que ela será representada pelo Conselheiro
Jacir  José  Venturi.  Nessa  esteira,  mencionou  o  excelente  trabalho  desenvolvido  pela
presidente  Esther  Cristina  Pereira  nesta  função.  Em  continuidade,  informou  que  a
Conselheira  Ozélia  de  Fátima  Nesi  Lavina  foi  designada  para  responder  aos
questionamentos para  implementação da Base Nacional  Comum Curricular  (BNCC) –
Etapas Educação Infantil e Ensino Fundamental. Nada mais havendo a tratar, agradeceu
a presença 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 a Senhora
Presidente e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).
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