
04 DE DEZEMBRO DE 2020 – 09 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) distribuição de processo.

1) e-Prot:  17.148.194-5
Int.: Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior
Mun. Curitiba
Ass.: Solicitação de adequação no texto de artigos da Deliberação n.º 06/20-CEE/PR.
Rel.: João Carlos Gomes

II - Ordem do dia
1) e-Prot:  16.998.256-2

Int.: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte  
Mun.: Curitiba
Ass.: Solicitação de análise e manifestação sobre a implantação do Projeto Laboratório Escolar de Ciências

da Natureza, de forma virtual, remota e móvel na Rede Pública Estadual de Ensino.
Rel.:         Fátima Aparecida da Cruz Padoan

2) e-Prot: 16.847.090-8
Int.: Ministério Público do Estado do Paraná/Subprocuradoria -Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos.
Mun.: Curitiba
Ass.: Solicita  revisão  do  artigo  27,  da  Deliberação  nº  09/2001-CEE/PR,  que  veda  classificação  ou

reclassificação do aluno para etapa inferior à anteriormente cursada.
Rel.: Ana Seres Trento Comin

.
3) e-Prot:  17.109.247-7

Int.: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
Mun.:        Curitiba
Ass.:      Consulta sobre a validação, como período letivo, das atividades escolares não presenciais realizadas

durante o período de suspensão das aulas  presenciais.
Rel.: Jacir Bombonato Machado

4) e-Prot:   17.103.756-5
Int.:  Curitiba  
Mun.:  Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná  (Sinepe)
Ass.:        Solicitação de orientações de procedimentos quanto aos registros na documentação das instituições

para efeito de validação do ano letivo de 2020.
Rel.:           Carlos Eduardo Sanches

5) e-Prot: 17.128.702-2
Int.: Conselho Municipal de Educação - CME
Mun.: Maringá
Ass.: Solicitação de orientações sobre a reorganização do Calendário Escolar em, razão da Pandemia da

COVID-19.
Rel.:        João Carlos Gomes
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6) e-Prot:  16.452.850-2
Int.: Universidade Estadual de Maringá - UEM
Mun.: Maringá
Ass.: Interposição  de  recurso  ao  Parecer  CEE/CES  n.°  89/20,  no  que  se  refere  ao  Curso  de  Física,

Habilitação Bacharelado em Física Médica, a ser ofertado no Campus Regional de Goioerê daquela
Instituição.

Rel.:         Christiane Kaminski

7) e-Prot:       16.391.632-0, 16.406.178-7 e 16.475.700-5
Int.:      Professores,  professoras  e  alunos  do  Sistema  de  Ensino  EJA de  Curitiba,  APP Sindicato  e  24ª

Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina.
Mun.: Curitiba e Londrina
Ass.: Relatório da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte em atendimento aos Pareceres CEE/CP

n.° 08/20, n.° 09/20 e n.° 10/20, todos de 31/08/20.
Rel.:     Jacir José Venturi

III - Outros assuntos

A décima primeira (11ª) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 38ª (trigésima
oitava) Sessão, foi realizada no dia 04 de dezembro 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. Isto posto, a Presidente do CEE/PR, Maria das Graças
Figueiredo  Saad  cumprimentou  e  agradeceu  aos  Conselheiros(as)  presentes,  à
Secretária-Geral, às Coordenações, às Assessorias Pedagógica, Técnico-administrativa e
Jurídica, a todos(as) os servidores do CEE/PR, desejou-lhes boas-vindas e saudou-lhes
cordialmente.  Na  sequência,  fez  a  chamada  dos(as)  Conselheiros(as),  constatou  o
número regimental e declarou aberta a referida Sessão, conduzindo-a de forma remota.
Em seguida, informou que o CEE/PR recebeu do Presidente da Comissão Instituída pela
Portaria  n.º  08/2019,  Conselheiro  Oscar  Alves,  informações  de  que  estão  sendo
realizados estudos para a construção da minuta de Deliberação que deverá instituir, no
âmbito do Sistema Estadual de Ensino, as Diretrizes Curriculares Complementares para o
Ensino  Médio,  pautados  fundamentalmente  pela  análise  das  Diretrizes  Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio, instituída pela Resolução CNE/CEB n.º 3/2018. Como a
referida Comissão encontrou dúvidas na interpretação do Art.  17 da citada Resolução,
particularmente  nos  parágrafos  4º  e  5º,  solicitou  consulta  ao  Conselho  Nacional  de
Educação para esclarecimentos quanto às determinações desses dispositivos, para que a
norma  estadual  complementar  não  gere  dissensos  em  nível  nacional  e  entre  as
instituições  do  Sistema  Estadual  de  Ensino.  Em  seguida,  falou  sobre  o  Decreto  n.º
10.502, de 30 de setembro de 2020, que Institui a Política Nacional de Educação Especial
Equitativa,  Inclusiva  e  com  aprendizado  ao  longo  da  vida,  recebido  da  Secretaria
Geral/Subchefia para Assuntos Jurídicos, da Presidência da República. Também citou o
recebimento do Ofício n.º  0609377/2020/CGCES/DEED-INEP, que trata de Instituições
que  não  preencheram  o  Censo  da  Educação  Superior  em  2019.  Comunicou  o
recebimento do  e-mail enviado pelo Fórum Permanente de Apoio à Formação Docente,
órgão colegiado constituído pelo Decreto n.º 9.922/2014, responsável para organizar, em
regime  de  colaboração  entre  a  União,  Estado  e  os  Municípios,  a  Formação  Inicial
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Continuada  dos  Profissionais  do  Magistério  para  as  Escolas  Públicas  da  Educação
Básica, o qual solicita a este egrégio Conselho agendamento de reunião com a Câmara
da Educação Superior com a seguinte pauta: Impactos da Resolução n.º 2, de 20 de
dezembro de 2019 – 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).  Em seguida,
apresentou a síntese dos processos/deliberações analisados na 11ª Reunião Ordinária do
mês de dezembro/2020: Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio (Cemep): 36; Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Ceif):
160;  Bicameral:  15;  Pleno:  07  protocolados  e  02  Deliberações;  Câmara  do  Ensino
Superior  (CES):  11;  total:  222.  Em  continuidade,  fez  a  distribuição  do  processo  e-
Protocolo n.º 17.148.194-5, de interesse da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia
e Ensino Superior (SETI), município de Curitiba, que trata de Solicitação de adequação no
texto  de  artigos  da  Deliberação  n.º 06/20-CEE/PR.  Este  processo  foi  distribuído  ao
Conselheiro João Carlos Gomes, com a anuência do CEE/PR, por se tratar de pedido da
Seti para atender ao Ensino Superior e por ser ele o Presidente da Câmara do Ensino
Superior (CES). Em continuidade, a Presidente do CEE/PR solicitou ao Conselho Pleno
autorização para inverter a pauta, de modo que a Conselheira Ana Seres Trento Comin
pudesse  relatar  o  processo  e-Protocolo  n.º  16.847.090-8,  de  interesse  do  Ministério
Público do Estado do Paraná/Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos,
município de Curitiba, que “Solicita revisão do artigo 27, da Deliberação n.º 09/2001-CEE/
PR, que veda classificação ou reclassificação do aluno para etapa inferior à anteriormente
cursada”. A referida relatora fez a leitura do Parecer na íntegra. Agradeceu à Conselheira
Naura  Nanci  Muniz  Santos,  à  Técnica  Pedagógica,  Professora  Larice  Klichovski,  ao
Conselheiro Oscar Alves e à Assessoria Jurídica e leu a ementa. No texto da ementa, a
Conselheira  Sandra  Teresinha  da  Silva  sugeriu  o  acréscimo  da  frase  “se  este  for  o
resultado da sua avaliação pedagógica”,  sendo acatada a sugestão.  Na sequência,  o
Conselheiro Oscar Alves cumprimentou a relatora pelo brilhante Parecer e mencionou a
falta de conhecimento da legislação por parte do Ministério Público. Endossou todas as
palavras da Conselheira Sandra Teresinha da Silva e ressaltou que se o Conselho Pleno
tivesse colocado na Deliberação não tratar-se-ia de retrocesso e sim de permanência do
aluno na Escola. Mencionou o processo do corte etário, que durante anos atrapalhou a
vida dos Pais. Também fez uma sugestão de acréscimo no voto “e para a Seed para
providências pertinentes”, também acatada pela relatora. Destacou que a  Secretaria de
Estado da Educação e do Esporte (Seed) precisa conhecer o Parecer em tela. Após a
leitura, o Parecer foi submetido à apreciação e votação e não havendo manifestações
contrárias, foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro Flavio Vendelino Scherer pediu
que o Parecer fosse disponibilizado ao Sistema Municipal de Ensino, o que será atendido,
e cumprimentou a relatora pelo excelente texto. Na sequência, a Presidente do CEE/PR
solicitou à Conselheira  Fátima Aparecida da Cruz Padoan que relatasse o processo e-
Protocolo  n.º  16.998.256-2,  de  interesse da Secretaria  de  Estado da Educação e  do
Esporte, município de Curitiba, que trata de Solicitação de análise e manifestação sobre a
implantação do Projeto Laboratório Escolar de Ciências da Natureza, de forma virtual,
remota e móvel na Rede Pública Estadual de Ensino. Leu a ementa e as demais partes
do Parecer de forma integral. Com a palavra, a Conselheira Sandra Teresinha da Silva
disse que a leitura do Parecer mostrou outra questão, ou seja, laboratório móvel. Neste
sentido,  não encontra  suporte  na  Deliberação n.º  01/20-CEE/PR.  Também expôs que
recentemente, o Conselheiro Oscar Alves falou dos Itinerários Formativos que se referem
a Ciências da Natureza. Argumentou que no voto e no mérito não cabem o temo “móvel”.
Sugere suprimir  no voto e na ementa este termo, porque é presencial.  A Conselheira
Fátima Aparecida da Cruz Padoan esclareceu que o título do projeto envolve o termo
móvel.  Explicou que o projeto  móvel  é  a denominação de um grande projeto,  que a
característica é virtual móvel e não é no sentido de uso presencial. Entende que é motivo
para outro debate no Conselho. Ao juízo da Conselheira Sandra Teresinha da Silva, o
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CEE/PR não tem competência para dizer que o laboratório é móvel. Reafirmou que sua
objeção é com relação ao termo “móvel”  na ementa e no voto. A  Conselheira  Fátima
Aparecida da Cruz Padoan declarou não encontrar problema em retirar o termo e acatou
a sugestão. Com a palavra, a Conselheira Taís Maria Mendes citou as três formas de
oferta.  Argumentou  que  esses  laboratórios  implicam na  presença  física  do  professor.
Observou que o  professor pode escolher levar o laboratório em espaço aberto,  para
torná-lo mais atrativo aos alunos, mas isso é presencial.  Nesta esteira,  a  Conselheira
Fátima Aparecida da Cruz Padoan esclareceu que essa proposta veio talvez para que se
deliberasse sobre o tema neste momento e declarou que muitas partes foram suprimidas,
de modo a não tratar desse assunto neste momento. Destacou que o Parecer em análise
está restrito a este período de pandemia e que é preciso ter o cuidado para não se criar
uma possibilidade de aplicação em outro momento. Em seguida, a Conselheira Taís Maria
Mendes declarou que não se for acatada a sugestão da Conselheira Sandra Teresinha da
Silva, abre-se precedentes e considera prudente retirar o termo “móvel”. No entendimento
da  Presidente  do  CEE/PR,  a  proposição  desse  projeto  é  para  esse  momento  de
excepcionalidade, terminada a pandemia, volta-se à normalidade e isso está amarrado no
voto. O Conselheiro Oscar Alves reafirmou que a Conselheira relatora deixou claro que é
para esse período de pandemia, contudo, no voto, consta a aprovação do projeto. Neste
sentido, não é possível aprovar o projeto da maneira que está. Na minuta que acompanha
o Ofício, acompanha também detalhes do projeto com destaque à metodologia e ênfase
para 3 (três) propostas, conforme citou a Conselheira Taís Maria Mendes. Neste contexto,
também citou as 3 (três) propostas e sugeriu não aprovar o projeto e sim, as atividades.
Destacou que o CEE/PR também não pode aprovar  a  terceira  proposta.  Após ampla
discussão,  as  sugestões  foram  aceitas  pela  relatora.  Nas  palavras  da  Conselheira
relatora,  tanto  no  mérito  quanto  no  voto  a  aprovação  se  refere  a  este  período  de
excepcionalidade. A Conselheira relatora acatou  ainda a sugestão das Conselheiras Taís
Maria Mendes e Sandra Teresinha da Silva. Na percepção do Conselheiro Oscar Alves,
retirar  somente  o  termo “móvel”  não  basta.  Não  se  pode  também aprovar  a  terceira
proposta, que é o físico, o virtual. Fica sendo favorável a primeira e a segunda proposta;
e, a terceira, ficará para um momento quando as aulas forem presenciais. Ponderou que
não se pode aprovar, porque existe a Resolução n.º 107/2018 da Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa) que é específica sobre o tema e a Deliberação n.º  03/13-CEE/PR está
sendo  reformulada.  O  Vice-Presidente  do  CEE/PR,  Decio  Sperandio,  reafirmou  as
explicações da Conselheira relatora, no entanto, alertou para o fato de que aquilo que
está escrito passa a ser considerado verdadeiro. Reafirmou a existência de três formas
distintas de laboratórios e que o Conselho tem clareza disso. No seu entendimento, o
texto deve elucidar que se trata de laboratório remoto, virtual e não presencial. Entende
que  “móvel”  é  diferente  de  virtual  e  remoto.  Disse  que  excluir  o  termo  “móvel”  não
prejudicará  o  projeto.  A  Conselheira  Sandra  Teresinha  da  Silva  reconheceu,  em
decorrência do debate, ficou sensibilizada e pediu vista do processo. Seguindo a pauta, a
Presidente do CEE/PR solicitou que o Conselheiro Carlos Eduardo Sanches relatasse o
processo e-Protocolo n.º 17.103.756-5, município de Curitiba, de interesse do Sindicato
dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná (Sinepe), a respeito de
Solicitação de orientações de procedimentos quanto aos registros na documentação das
instituições para efeito de validação do ano letivo de 2020. O relator e os Conselheiros
Jacir Bombonato Machado e João Carlos Gomes entendem que as respostas constam na
Deliberação n.º 09/20-CEE/PR e sugeriram que fosse anexada como resposta. Assim, o
Conselheiro Jacir Bombonato Machado, relator do processo e-Protocolo n.º 17.109.247-7,
de interesse da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed), município de
Curitiba,  referente  a  Consulta  sobre  a  validação,  como período letivo,  das  atividades
escolares  não   presenciais  realizadas  durante  o  período  de  suspensão  das  aulas
presenciais,  bem  como  o  Conselheiro  João  Carlos  Gomes,  relator  do  processo  e-
Protocolo n.º  17.128.702-2, de interesse do Conselho Municipal de Educação – CME,
município de Maringá, que trata de Solicitação de orientações sobre a reorganização do
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Calendário Escolar em, razão da Pandemia da COVID-19, acompanhados pela orientação
do Conselheiro relator Carlos Eduardo Sanches entenderam que a Deliberação n.º 09/20-
CEE/PR responde aos protocolados pelos quais são relatores e dá-se por respondida as
questões.  A decisão dos referidos  relatores  teve a  anuência  do Conselho  Pleno.  Em
continuidade, a Presidente do CEE/PR solicitou à Conselheira Christiane Kaminski que
relatasse o processo e-Protocolo n.º 16.452.850-2, de interesse da Universidade Estadual
de Maringá – UEM, município de Maringá, referente a Interposição de recurso ao Parecer
CEE/CES n.º 89/20, no que se refere ao Curso de Física, Habilitação Bacharelado em
Física Médica, a ser ofertado no Campus Regional  de Goioerê daquela Instituição. O
documento foi lido na íntegra e após a leitura submetido à discussão e votação, sendo
aprovado  por  unanimidade.  Em  continuidade,  a  Presidente  do  CEE/PR  solicitou  ao
Conselheiro Jacir José Venturi que relatasse o processo e-Protocolo n.º 16.391.632-0, n.º
16.406.178-7 e n.º 16.475.700-5, de interesse dos Professores, Professoras e Alunos do
Sistema  de  Ensino  EJA de  Curitiba,  APP Sindicato  e  24ª  Promotoria  de  Justiça  da
Comarca de Londrina, municípios de Curitiba e Londrina, respectivamente, que tratam do
Relatório da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed), em atendimento aos
Pareceres CEE/CP n.º 08/20, n.º 09/20 e n.º 10/20, todos de 31/08/20. O processo foi lido
na íntegra e, logo após, submetido à apreciação e votação do Conselho Pleno. Com a
palavra, a Conselheira Taís Maria Mendes questionou se o documento ficaria disponível
aos Conselheiros(as) e se seria publicizado, em razão das informações. A Conselheira
Sandra Teresinha da Silva expôs que os Pareceres da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) vieram para o Conselho Pleno recentemente. Destacou que a Seed apresenta certa
dificuldade em trabalhar com números. Na sua percepção, nunca se sabe com precisão o
que é matrícula e o que é número de estudantes. Alertou que são questões distintas, além
da  questão  dos  exames,  que  são  feitos  por  disciplinas.  Reportou-se  ao  fato  de  um
estudante  poder  matricular-se  em  até  6  (seis)  disciplinas.  Portanto,  não  cabem
comparações entre as tabelas apresentadas. Considera que a Seed não deveria colocá-
las  no  relatório.  No  seu  entendimento,  caracteriza  manipulação  de  dados  e  sugeriu
suprimi-las integralmente, caso contrário, o CEE/PR estará fazendo a comparação entre a
tabela 1 e 2. O Conselheiro Oscar Alves corroborou a sugestão da Conselheira Sandra
Teresinha da Silva  e  também solicitou  a  supressão das tabelas,  sendo as  sugestões
acatadas  pelo  Conselheiro  relator.  Na  sequência,  a  Conselheira  Taís  Maria  Mendes
observou  que  a  Seed,  novamente  altera  os  dados  e  retirando  ou  não  as  tabelas,  a
mantenedora  insiste  em  passar  uma  imagem  que  não  procede.  Sugeriu  baixar  em
Diligência para que a Seed se explique, pois a supressão das tabelas não esclarece a
situação. O Conselheiro Jacir José Venturi esclareceu que está buscando a anuência do
Conselheiro Oscar Alves e da Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina para excluir as
tabelas. O Conselheiro Oscar Alves ressaltou que o voto dos Pareceres não se refere a
2019 e sim a partir  de 2020. A tabela, portanto, não faz parte de seus pedidos. Após
discussão,  a  Conselheira  Taís  Maria  Mendes  pediu  vista  do  processo.  Finalmente,  a
Presidente  do  CEE/PR solicitou  ao  Conselheiro  João  Carlos  Gomes  que  relatasse  o
processo e-Protocolo n.º 17.148.194-5, de interesse da Secretaria de Estado da Ciência e
Tecnologia e Ensino Superior (SETI), referente a Solicitação de adequação no texto de
artigos  da  Deliberação  n.º  06/20-CEE/PR,  município  de  Curitiba.  O  protocolado  foi
colocado  em  debate  e,  após  ampla  discussão,  o  Conselho  Pleno  entendeu  que  a
adequação solicitada não poderá ser feita em razão da Lei do Sistema. A Presidente do
CEE/PR disse que não se pode resolver questões tão importantes, sem antes discutir,
analisar e ponderar todos os seus aspectos. Considera que a proposta apresentada é um
recurso do Pleno e que a pessoa sorteada apresentará um Parecer ao Conselho Pleno
para apreciação. O Conselheiro João Carlos Gomes reconheceu as ponderações que
foram colocadas e entendeu a necessidade de haver um consenso. Expôs também que a
Deliberação em pauta ainda tem que ser homologada. Portanto, acredita que se deve dar
uma resposta à Seti falando da Lei do Sistema, já que o Conselho Pleno, em vista da
questão legal em vigor, não acatou o pedido da Seti. Pediu que a Assessoria Jurídica do
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Conselho elabore uma resposta elencando os motivos pelos quais o CEE/PR não pode
acatar o pedido em tela. Na sequência, o Assessor Jurídico José Roberto Faria pediu ao
referido Conselheiro que enviasse o protocolado ao Setor Jurídico. Em continuidade, a
Presidente do CEE/PR relembrou a data da Reunião Extraordinária, de 07 a 11/12/20.
Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos(as) e encerrou  a Sessão às
13h40min.
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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