
29 DE NOVEMBRO DE 2021 – 8h30min
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 Cassia Morais.
I – Ordem do dia
1)    Presença do Arcebispo Dom José Peruzzo.
2) Deliberação CEE/PR nº xx/2021

e-Prot: 18.001.855-7
Int..:  Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 
Ass.:  Dispõe sobre as matrículas de ingresso,  por transferência e em regime de
progressão parcial; o aproveitamento de estudos; a classificação e a reclassificação;
as  adaptações;  a  revalidação  e  equivalência  de  estudos  feitos  no  exterior  e  a
regularização da vida escolar em instituições que ofertem Educação Básica nas suas
diferentes modalidades, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
Rel.: Ana Seres Trento Comin. Clemencia Ferreira Maria Ribas, Flávio 
Vendelino Scherer, Naura Nanci Muniz Santos e Ozélia de Fátima Nesi 
Lavina

II – Outros assuntos

A 11.ª  Reunião Ordinária  do Conselho Pleno,  referente a  30.ª  (trigésima) Sessão,  foi
realizada no dia 29 de novembro de 2021, 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 de todos,  em especial  do Arcebispo Metropolitano de Curitiba,
Dom  José  Antônio  Peruzzo,  convidado  a  participar  desta  Sessão  Plenária  pelos
Conselheiros Flávio Vendelino Scherer e Jacir José Venturi.  Disse que a presença do
Arcebispo  Dom  Peruzzo,  independente  da  crença  de  cada  um,  faz  renovar  as
esperanças. Lembrou que esta é a primeira reunião ordinária presencial depois de 18
meses de reuniões online. Após, fez a chamada regimental, cumprimentou os servidores
e na sequência passou a palavra ao Arcebispo. Com a palavra, Dom Peruzzo disse que a
educação é um dos temas em que nunca se poderá falar do todo, assim como o amor, a
família e a vida comunitária, que traz desafios, novas experiências, sempre permeadas
por novas crenças e novas insuficiências. É preciso inspiração não apenas baseada em
domínio  técnico,  mas  a  capacidade  de  fazer  da  palavra  uma  espécie  de  oblação.
Comentou sobre a educação no nazismo e no fascismo, e também no âmbito religioso.
Disse que Jesus educava e mencionou que discípulo é aquele que se deixa conduzir. O
discípulo aprende a tornar-se pessoa. Falou que por meio da educação já se fez o melhor
e o pior. Argumentou, também, que na área educacional é possível construir altares fora
do templo.  O altar  é  onde se oferece à divindade/ser  sagrado o melhor  que se tem.
Ressaltou  que  em  tempos  de  tantos  pluralismos  e  embates,  é  preciso  conhecer
profundamente o humano e se quisermos ser homens e mulheres de fé, é preciso se
deixar orientar pelo espírito de Deus. Na sequência, comparou o CEE/PR a um lugar de
nobre santidade, um altar para oferecer à comunidade o que há de melhor em nós, haja
vista ser o Órgão Normativo do sistema de ensino. Em continuidade, falou de sua relação
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com a educação,  pois atualmente é Chanceler da Pontifícia Universidade Católica do
Paraná. Após, o Presidente do CEE/PR, Conselheiro João Carlos Gomes, aproveitando
esse  momento  de  reflexão,  convidou  Dom  Peruzzo  a  participar  da  cerimônia  de
entronização  na  galeria  dos  ex-Presidentes  do  Órgão,  em  específico,  da  foto  da
Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad, que presidiu este Conselho no período
de 11/03/2019 à 21/03/2021. A ex-Presidente tem uma longa trajetória profissional, iniciou
sua  carreira  como  professora  de  Ensino  Fundamental  I,  na  Rede  Municipal  de
Bandeirantes  e  na  Rede  Estadual  do  Paraná.  Seguiu  como  Diretora  dos  Colégios
Estaduais Anésio de Almeida Leite e Marques dos Reis, além do Colégio particular Alpha
de Educação, todos no município de Jacarezinho. Também foi Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social  naquela cidade e Chefe do Núcleo Regional de Educação de
Jacarezinho.  Durante  a  cerimônia,  a  Conselheira  Maria  das  Graças  Figueiredo  Saad
relatou sobre a dificuldade de presidir o Órgão a distância, dada à situação pandêmica, e
aproveitou a oportunidade para agradecer a todos pelo trabalho desenvolvido. Após a
entronização,  o  Presidente  do  CEE/PR  registrou  os  agradecimentos  a  todos  os
servidores, ressaltando que apesar dos momentos difíceis decorrentes da pandemia, a
equipe de servidores do CEE/PR sempre foi muito dedicada. Mencionou, ainda, o grande
volume de trabalho e que se não fosse pelo comprometimento da equipe, o Órgão não
cumpriria todas as demandas.  Dando continuidade à Sessão, o Presidente do CEE/PR
informou sobre os seguintes assuntos: O CEE/PR recebeu e-mail da Secretaria Municipal
da Educação de Nova Fátima, expedido pela Secretária Municipal de Educação Mileny
Maria  Martinez  Cardoso,  encaminhando  o  Ofício  nº  716/2021, informando  sobre  a
realização da Etapa Municipal da Conae/2022 que está prevista para o dia 30/11/2021 e
que as demais informações ainda estão em processo de organização pelas Comissões
legalmente  instituídas,  as  quais  serão  posteriormente  comunicadas.  A Secretaria
Municipal da Educação e Cultura de Santo Antônio da Platina encaminhou e-mail ao CEE/
PR, expedido pela Secretária Municipal de Educação Dayanna Yuki Ciena, encaminhando
o Ofício nº 039/2021, informando sobre a realização da Etapa Municipal da Conae/2022,
será dia 06/12/2021. O Coordenador de Projetos Celso de Oliveira, encaminhou e-mail ao
CEE/PR,  do  Instituto  Federal  do  Paraná  -  IFPR,  município  de  Telêmaco  Borba,
convidando para participar do evento de lançamento do Polo Tecnológico de Software de
Telêmaco  Borba  e  região,  estendido  a  todos  os  Conselheiros  e  equipe  técnica  do
CEE/PR, que aconteceria no auditório do IFPR - Campus de Telêmaco Borba, no dia
14/12/2021,  a  partir  das  18h. A Chefe  do  Departamento  de  Normatização
Escolar/Seed/PR  Telma  Luzio,  encaminhou  por  e-mail  a  Resolução  nº  5.686/2021  –
GS/Seed,  a  qual  instituiu  a  Comissão  para  a  implementação  do  novo  modelo  de
Laboratório de Física, Química e Biologia, a ser utilizado pelas instituições que integram o
Sistema Estadual de Ensino. Informou, ainda, que a Conselheira Christiane Kaminski foi
indicada para fazer parte da referida Comissão e que o Conselheiro Jacir José Venturi e
Elza  Fagundes da Silva  participaram da reunião entre  a Seed/PR,  OAB/PR e  com o
Fórum de Aprendizagem do Paraná, para tratar de assuntos relativos às novas normas
para EJA no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do PR no âmbito do Programa de
aprendizagem, que ocorreu dia 26/11/2021, das 14h às 15h. As Conselheiras Christiane
Kaminski  e  Marli  Regina  Fernandes  da  Silva  participaram  do  Fórum  Estadual  de
Educação do Paraná que ocorreu no dia 12/11/2021,  às 15 horas pelo  meet. No dia
25/11/2021,  às 19h,  o  FONCEDE reunião,  que contou com com a participação desta
Presidência.  Ainda  com a  palavra,  o Presidente  do  CEE/PR  avisou  que  na  próxima
semana, a Reunião Extraordinária será realizada de forma remota. Para 2022, ainda será
definido  como serão realizadas as  reuniões  plenárias.  Com a palavra,  a  Conselheira
Fabiana Cristina de Campos sugeriu colocar em votação a adoção do modelo híbrido para
as  reuniões,  a exemplo  do  que  está  sendo  feito  em  vários  Órgãos. Sobre  isso,  o
Presidente  do  CEE/PR  explicou  sobre  a  impossibilidade  de  adotar  esse  formato  em
decorrência das reuniões de Câmaras, por questões de logística. Por isso não colocará
em votação, mas comunicou que as reuniões podem ser intercaladas (um mês presencial
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e outro a distância), como adotado pelo Conselho Nacional de Educação. Na sequência,
comentou sobre o trabalho realizado pelas cinco Comissões constituídas,  a saber:  a)
Comissão para realizar estudos referentes à atualização da Deliberação n.° 09/2001-CEE/
PR,  que  dispõe  sobre  as  matrículas  de  ingresso,  por  transferência  e  em  regime  de
progressão parcial; o aproveitamento de estudos; a classificação e a reclassificação; as
adaptações; a revalidação e equivalência de estudos feitos no exterior e a regularização
da vida escolar em estabelecimentos que ofertem Ensino Fundamental e Médio nas suas
diferentes modalidades, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, presidida
pela Conselheira Ana Seres Trento Comin; b) Comissão para realizar estudos referentes à
atualização  da  Deliberação  n.°  05/2010-CEE/PR,  que  estabelece  Normas  para  a
Educação de Jovens e Adultos nos ensinos Fundamental e Médio no âmbito do Sistema
Estadual  de  Ensino  do  Paraná,  presidida  pelo  Conselheiro  Jacir  José  Venturi;  c)
Comissão  para  concluir  estudos  sobre  a  Educação  Básica  a  Distância  –  EaD,  com
atualização das normas exaradas pela Deliberação n.° 01/2007-CEE/PR, presidida pela
Conselheira  Christiane  Kaminski;  d)  Comissão  para  realizar  estudos  referentes  à
atualização da Deliberação n.°  03/2013-CEE/PR, que dispõe sobre as normas para a
regulação,  supervisão  e  avaliação  da  Educação  Básica  em  instituições  de  ensino
mantidas e administradas pelos poderes públicos Estadual e Municipal  e por pessoas
jurídicas  ou  físicas  de  direito  privado,  no  âmbito  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do
Paraná,  presidida  pelo  Conselheiro  Oscar  Alves;  e)  Comissão  para  realizar  estudos
referentes  à  atualização  da  Deliberação  n.°  05/2013-CEE/PR,  que  dispõe  sobre  as
normas para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Especialização Técnica
de  Nível  Médio,  no  âmbito  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Paraná,  e  à
complementação, no que tange aos Cursos Superiores de Tecnologia, da Deliberação n.º
06/2020-CEE/PR, que 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,
presidida pelo Conselheiro Décio Sperandio. Esta será tratada no próximo ano. Destacou
que a primeira a ser discutida será referente à atualização da Deliberação n.° 09/2001-
CEE/PR. Assim, passou a palavra à Conselheira Ana Seres Trento Comin, que agradeceu
a  todos  os  Conselheiros  que  fizeram  parte  da  Comissão,  à  assessora  pedagógica
Margarete de Souza, à assessora técnica Márcia Buzzato e ao técnico Rogério Fockes. O
Presidente do CEE/PR solicitou que fosse feito o relato da Indicação, as considerações e
depois passasse para a Deliberação. Com a palavra, a Conselheira Naura Nanci Muniz
Santos deu início à leitura do documento. Ao final da leitura e não havendo destaques na
Indicação a qual foi aprovada pelos Conselheiros Titulares. Em continuidade, o Presidente
do CEE/PR colocou em discussão as atas da 10.ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno,
as quais foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,  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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