
11 DE NOVEMBRO DE 2021 – 14h
Presentes:  Presidente  João  Carlos  Gomes,  Vice-Presidente  Jacir  José  Venturi,
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,  Gilmara  Ana
Zanata, Jacir Bombonato Machado, Maria das Graças Figueiredo Saad, Marise Ritzmann
Loures,  Marli  Regina  Fernandes  da  Silva,  Meroujy  Giacomassi  Cavet,  Oscar  Alves,
Ozélia de Fátima Nesi Lavina e Rita de Cássia Morais.
I – Expediente
a) avisos e comunicações;
b) indicações e proposições.

II – Ordem do dia 

1) e-Prot:  18.254.952-5
Int..: Sistema Estadual de Ensino do Estado do Paraná. 
Ass.: Flexibilização do período letivo de 2021, nos termos da Lei Federal n.º 14.218/2021.
Rel.:  Carlos  Eduardo  Sanches,  Fátima  Aparecida  da  Cruz  Padoan,  Jacir  Bombonato
Machado, Jacir José Venturi e Rita de Cassia Morais. 
Dec.: 

2) e-Prot:  18.255.171-6
Int..: Sistema Estadual de Ensino do Estado do Paraná.
Ass.: Dispõe sobre normas complementares à inserção da extensão nos currículos dos
cursos de graduação, nas modalidades presencial e a distância, ofertados por Instituições
de  Educação  Superior  –  IES  pertencentes  ao  Sistema  Estadual  de  Ensino,  com
fundamento na Resolução CNE/CES n.º 07/18.
Rel.:  Décio Sperandio, Fabiana Cristina de Campos, Fátima Aparecida da Cruz Padoan,
Maria das Graças Figueiredo Saad, Meroujy Giacomassi Cavet, Rita de Cássia Morais.
Dec.:

III – Outros assuntos

A 10.ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 28ª (vigésima oitava) Sessão, foi
realizada no dia 11 de novembro de 2021, a distância e por dispositivo eletrônico, com a
presença dos Conselheiros e servidores do Conselho Estadual de Educação do Paraná
(CEE/PR).  Iniciando a  Reunião,  o Presidente  do Conselho Estadual  de  Educação do
Paraná,  João Carlos Gomes,  agradeceu a presença e a colaboração de todos e fez a
chamada  regimental.  Comunicou  que  ontem  participou,  a  convite  do  Secretário  de
Estrado da Educação e do Esporte,  Renato Feder,  de um evento no Palácio  Iguaçu,
referente à distribuição de mais de dez mil computadores para as escolas públicas do
Sistema Estadual de Educação do Paraná. A meta é que até o início do ano de 2022,
quase  a  totalidade  das  escolas  da  rede  pública  estadual  de  ensino  recebam  esses
computadores. Para isso, estão sendo instalados em todas as escolas Wi-fi com grande
capacidade de conexão. Durante o evento, também foram distribuídos 1.100 switches,
para conectar  vários  computadores em uma mesma rede local  e  22,5  mil  pontos  de
acesso. Na ocasião, além das autoridades – Governador, Vice-Governador, Prefeitos etc.
–,  estiveram presentes diretores de escolas e alunos.  Isso demonstra que as escolas
públicas da rede estadual do Paraná estão recebendo significativos investimentos na área
da  Tecnologia  da  Informação,  o  que  é  muito  importante,  pois  viabiliza  projetos  e
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programas  e  permite  à  comunidade  escolar  usufruir  dessas  metodologias  de  ensino.
Ressaltou  que  durante  o  evento  foi  destacada  a  presença  do  Conselho  Estadual  de
Educação, representado pelo Presidente do Órgão. Em continuidade, o Presidente do
CEE/PR passou à Ordem do Dia, iniciando com o relato do Protocolado n.º 18.254.952-5,
de  interesse  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Estado  do  Paraná,  referente  à
flexibilização do período letivo de 2021, nos termos da Lei Federal nº 14.218/2021, de
relatoria dos(as) Conselheiros(as) Carlos Eduardo Sanches, Fátima Aparecida da Cruz
Padoan, Jacir Bombonato Machado, Jacir José Venturi e Rita de Cassia Morais. Com a
palavra, o Conselheiro Jacir José Venturi iniciou o relato da Deliberação, que acresce ao
art. 14 da Deliberação CEE/PR n.º 05/2021, de 16 de agosto de 2021, o § 4º, que terá a
seguinte  redação:  “§  4º  As  normas  previstas  neste  artigo  terão  vigência  até  o
encerramento do ano letivo de 2021”. Após, o referido Conselheiro agradeceu a todos os
membros da Comissão de Volta às Aulas, em especial ao Conselheiro Carlos Eduardo
Sanches e às Assessoras Técnicas Márcia Buzzato e Elza Fagundes da Silva, bem como
às Assessoras Terezinha Lima Pereira e Joceli Terezinha Vani Maciel. Na sequência, a
Conselheira  Fátima  Aparecida  da  Cruz  Padoan  deu  continuidade  à  leitura,  sendo
substituída  posteriormente  pelo  Conselheiro  Jacir  José  Venturi.  Com  a  palavra,  o
Presidente colocou em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Após, o
Conselheiro Jacir  José Venturi  mencionou que a Presidente do Conselho Nacional  de
Educação (CNE),  Maria  Helena de Castro,  informou que será aberta consulta  pública
sobre aprendizagem híbrida ainda em novembro. Sobre isso, o Presidente do CEE/PR
disse que tão logo seja exarado documento, a Comissão terá que se debruçar sobre esse
assunto para normatizar.  Dando continuidade,  passou-se ao relato do  protocolado n.º
18.255.171-6,  de  interesse  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Estado  do  Paraná,
referente às normas complementares à inserção da extensão nos currículos dos cursos
de graduação, nas modalidades presencial  e  a distância, ofertados por Instituições de
Educação Superior – IES pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino, com fundamento
na Resolução CNE/CES n.º 07/18, de relatoria dos(as) Coselheiros(as) Décio Sperandio,
Fabiana  Cristina  de  Campos,  Fátima  Aparecida  da  Cruz  Padoan,  Maria  das  Graças
Figueiredo Saad, Meroujy Giacomassi Cavet e Rita de Cássia Morais. Com a palavra, o
Conselheiro  Décio  Sperandio  disse  que há tempo o assunto  está  sendo debatido  na
Câmara de Ensino Superior (CES). Após reuniões com Pró-Reitores de Graduação e de
Extensão  para  subsidiar  o  trabalho,  foi  redigida  a  minuta  da  Deliberação.  Após,  a
Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan deu início  à leitura da Indicação e da
Deliberação.  Com  a  palavra,  o  Conselheiro  Oscar  Alves  cumprimentou  à  CES  pelo
trabalho e pediu destaque, questionando que consta no artigo 2.º apenas a oferta mínima
de  10%  da  carga  horária  do  curso  para  extensão.  Sobre  isso,  responderam  que  a
legislação nacional prevê apenas a carga horária mínima. Também pediu destaque em
relação ao art.  6.º, Parágrafo único. Informou que consoante a Resolução do CNE, as
atividades precisam ser presenciais e questionou se em cursos na modalidade a distância
existe algum percentual. A Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan informou que
não.  Disse  que  não  pode  ser  realizada  a  distância  sem  apoio  da  tecnologia.  O
Conselheiro Oscar Alves sugere inserir a normatização nacional para deixar mais claro o
texto. A Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan disse que após a pandemia ficou
comprovado que há ações de extensão que podem ser desenvolvidas a distância. Sobre
isso, o Conselheiro Oscar Alves menciona que consoante a Resolução n.º 7, de 18 de
dezembro de 2018, em seu Art. 9º, nos cursos superiores, na modalidade a distância, as
atividades  de  extensão  devem  ser  realizadas  presencialmente.  Assim,  a  norma  do
CEE/PR não pode contrariar  a norma do CNE. Assim, sugere colocar no texto que é
conforme  as  normas  específicas.  O  Conselheiro  Décio  Sperandio  concorda  com  a
sugestão  do  Conselheiro  Oscar  Alves,  mas  mencionou  que  várias  atividades
extensionistas podem ser realizadas a distância para a comunidade. Após amplo debate
sobre a questão em pauta, decidiu-se em aceitar a proposta exarada pelo Conselheiro
Oscar Alves. Com a palavra, o Presidente do CEE/PR destacou que o Parágrafo único do
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artigo  11  da  minuta  do  documento  deixa  claro  que  todas  as  Instituições  de  Ensino
Superior  precisam  adequar  o  Projeto  Pedagógico  do  Curso  (PPC)  em  2022.  Nesse
sentido, acredita ser importante que a CES promova uma reunião com os Pró-Reitores de
Graduação e Pós-Graduação para deixar claro que todos os cursos terão que adequar os
PPCs em 2022 para que os alunos ingressos em 2023 estejam inseridos em um PPC que
atenda à Resolução CNE/CES n.º 7/2018. Precisa ficar claro, sobretudo, para os cursos
que foram renovados recentemente, haja vista que não pode esperar cinco anos para
ajustar. Com a palavra, o Conselheiro Décio Sperandio explicou que cada Universidade já
fez  ou  está  fazendo  a  sua  recomendação  interna  sobre  a  adequação  imputada  pela
Resolução CNE/CES n.º 7/2018. Não havendo mais manifestações, o Presidente do CEE/
PR colocou em discussão e votação, sendo o documento aprovado por unanimidade.
Com a palavra, a Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan agradeceu não só aos
relatores, mas ao Superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson
Bona, ao Conselheiro Flávio Vendelino Scherer, à Conselheira Christiane Kamisnki e à
servidora Beatriz Kozicki. Ressaltou que a Deliberação ficou boa porque muitas pessoas
ajudaram na sua construção. Na sequência, o Conselheiro Décio Sperandio disse que as
normativas referentes à extensão foram bem recebidas pelas Universidades, pois havia
uma dificuldade de colocar no mesmo patamar o ensino, a pesquisa e a extensão. Fez
alusão a fato de os três pilares formarem um triângulo, em que todos os vértices estão em
contato:  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Comunicou  que  na  CES foi  discutido  sobre  a
necessidade de haver a Diretriz Curricular da Deliberação n.º 02/2019, que estabelece as
diretrizes para a formação inicial do professor. Disse que muitos cursos já estão sendo
alterados. O Presidente João Carlos Gomes informou que o Paraná é um dos estados da
federação  com  programas  mais  atuantes  de  extensão.  Nada  mais  tendo  a  tratar,  o
Presidente  do  CEE/PR agradeceu  a  presença  e  as  manifestações  dos(as)
Conselheiros(as) e encerrou a Sessão.

A presente Ata é registro fiel do ocorrido na reunião acima identificada e foi lavrada por
mim, Cláudia Mara dos Santos, Secretária-Geral do CEE/PR, que assino com o Senhor
Presidente João Carlos Gomes e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).
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