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11ª REUNIÃO ORDINÁRIA

36ª SESSÃO PLENÁRIA DO CEE/PR-2021

01 DE DEZEMBRO DE 2021 – 13h30min.

Presentes:  Presidente  João  Carlos  Gomes,  Vice-Presidente  Jacir  José  Venturi,
Conselheiros(as)  Ana  Seres  Trento  Comin,  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.

II- Ordem do dia
1) Deliberação CEE/PR nº xx/21
e-Prot: 18.136.493-9
Int..: Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
Ass.:  estabelece  normas  para  atos  regulatórios  de  cursos  ou  programas,  na
modalidade Educação a Distância da Educação Básica, e regras de autorização para
funcionamento de Polos de Apoio Presencial, nas instituições do Sistema Estadual de
Ensino do Paraná.
Rel.: Christiane Kaminski,  Fabiana Cristina de Campos,  Fátima Aparecida da Cruz
Padoan, Jacir José Venturi , Ozélia de Fátima Nesi Lavina
Dec.:

Ao primeiro  dia  do  mês de dezembro do ano de dois  mil  e  vinte  e  um,  o  Conselho
Estadual  de  Educação do Paraná,  realizou a 11ª  Reunião Extraordinária,  36ª  Sessão
Plenária, de forma presencial. Nesse momento, o Presidente do CEE/PR, João Carlos
Gomes,  abriu  a Sessão,  após cumprimentar  todos os  presentes  e verificar  o  número
regimental, iniciou a Sessão com a chamada nominal dos Conselheiros(as). Em seguida,
o Presidente solicitou que a Comissão continuasse a leitura da “minuta da deliberação
iniciada na Sessão anterior, de interesse do sistema estadual de ensino do Paraná, que
estabelece  normas  para  atos  regulatórios  de  cursos  ou  programas,  na  modalidade
Educação a Distância da Educação Básica, e regras de autorização para funcionamento
de Polos de Apoio Presencial, nas instituições do Sistema Estadual de Ensino do Paraná.,
cujos relatores são: Christiane Kaminski, Fabiana Cristina de Campos, Fátima Aparecida
da  Cruz  Padoan,  Jacir  José  Venturi  e  Ozélia  de  Fátima  Nesi  Lavina.  A Conselheira
Christiane Kaminski, presidente da Comissão informou que seria feita a leitura de cada
capítulo e a discussão dos destaques seria realizada ao final da leitura do documento. Em
seguida,  cumprimentou os  presentes,  e  deu início  à leitura,  a  qual  transcrevemos as
partes principais apresentadas ao Conselho Pleno,  nos seguintes termos:  "  Art.  21.  A
Comissão  de  Verificação  deve  elaborar  Relatório  Circunstanciado  que,  assinado  por
todos,  é  parte  integrante  do  processo  de  renovação  do  credenciamento  ou  do
reconhecimento do curso. Art. 22. Quando o Relatório Circunstanciado da Comissão de
Verificação recomendar a renovação do credenciamento, o ato é expedido pelo Secretário
de Estado da Educação e do Esporte do Paraná, após parecer favorável do CEE/PR.
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Parágrafo único. A vigência da renovação de que trata o caput deste artigo é de até 5
(cinco) anos. Seção II Da autorização de funcionamento de curso, etapa ou programa Art.
23. Autorização é o ato administrativo que permite à instituição de ensino credenciada
desenvolver cursos ou programas de EaD. Parágrafo único. O início de funcionamento de
cursos ou programas, na modalidade a distância, somente pode ocorrer após a devida
autorização, nos termos desta Deliberação e demais normas da regulação, supervisão e
avaliação da Educação Básica. Art. 24. No requerimento de autorização para a oferta de
cursos ou programas para a educação a distância, as instituições credenciadas devem
encaminhar  à  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do  Esporte  do  Paraná,  além da
documentação  referida  na  Deliberação  específica  deste  CEE/PR,  a  seguinte
documentação:  I  -  definição  do  modelo  de  gestão,  composição  do  quadro  técnico-
administrativo  e  de  especialistas;  II  -  Proposta  Pedagógica  Curricular  do  curso  que
pretende  ofertar,  com  descrição  clara  dos  seguintes  dados:  a)  natureza,  etapa  e/ou
modalidade; b) objetivos; c) público a que se destina, especificando requisitos do perfil do
estudante; d) sistema de orientação pedagógica nas fases presencial e a distância, forma
de  acompanhamento  dos  estudantes;  e)  sistema  de  avaliação  institucional  e  da
aprendizagem; f) descrição preliminar, sob forma de protótipos, dos recursos e materiais
didáticos a serem utilizados; g) matriz curricular e ementário; h) possibilidade de acesso
ao acervo bibliográfico físico e virtual, específico do curso; i) laboratórios físicos e virtuais
específicos para o curso; j) carga horária para a integralização do curso, com descrição
dos momentos a distância e presencial; k) demais atividades previstas; IV - descrição da
infraestrutura  em função da Proposta  Pedagógica  Curricular  a  ser  desenvolvida,  com
destaque para o atendimento aos estudantes; V - serviços de apoio ao trabalho docente,
à investigação e à pesquisa, o que inclui: a) forma de elaboração e produção do material
exigido no processo; b) elaboração e produção dos subsídios audiovisuais; c) publicação
e distribuição do material instrucional e didático; d) equipamentos e meios utilizados; e)
ambientes  virtuais  de  aprendizagem  (AVAs)  e  demais  recursos  tecnológicos
disponibilizados pela instituição de ensino; VI - política de suporte aos tutores, de acordo
com os parâmetros de qualidade,  com descrição da relação numérica entre tutores e
estudantes e condições de acesso dos estudantes aos tutores; VII  -  identificação dos
docentes, especialistas e técnicos envolvidos no projeto e indicação do coordenador de
curso, que deverá ser graduado com habilitação e qualificação específica e experiência
comprovada na área do curso ou programa; VIII - descrição dos processos de ingresso e
de  avaliação  do  rendimento  escolar  dos  estudantes  e  critérios  de  aprovação;  IX  -
descrição das parcerias, quando houver. Art. 25. As Propostas Pedagógicas Curriculares
de cursos e  programas na modalidade a  distância devem:  I  -  obedecer  às Diretrizes
Curriculares Nacionais para os respectivos níveis e modalidades educacionais; II - prever
atendimento  apropriado  a  estudantes  com  deficiência;  III  -  explicitar  a  concepção
pedagógica dos cursos e programas a distância, com apresentação de: a) respectivos
currículos; b) número de vagas proposto; c) sistema de avaliação do estudante, prevendo
avaliações presenciais e avaliações a distância; d) descrição das atividades presenciais
obrigatórias, tais como estágios curriculares e das atividades em laboratórios científicos,
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bem como o sistema de controle de frequência dos estudantes nessas atividades, por
meio do registro em pastas individuais de documentação escolar. Art. 26. O pedido de
autorização de curso ou programa é analisado por Comissão de Verificação constituída
por três docentes, designados pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do
Paraná, dentre os quais um deverá possuir pós-graduação, lato ou stricto sensu em EaD,
e  dois  graduados  em  nível  superior,  sendo  um  deles  especialista  na  área  do  curso
pretendido.  §  1º.  A Comissão  verifica  in  loco  as  condições  da  instituição  de  ensino
interessada, podendo solicitar informações e documentos adicionais, necessários para a
análise  do  projeto.  §  2º  A  Comissão  pode  solicitar  informações  das  autoridades
educacionais  locais  ou  regionais,  a  fim  de  instruir  seu  relatório.  §  3º  Verificada
insuficiência ou ausência no atendimento a alguma das exigências desta Deliberação ou
em outras normas da regulação, a Comissão pode, por meio de diligência, estabelecer
prazo para seu cumprimento, antes de elaborar o parecer conclusivo. Art. 27. A Secretaria
de Estado da Educação e do Esporte do Paraná dispõe de prazo de 30 (trinta) dias para a
constituição de Comissão de Verificação, a contar da data do protocolado referente ao
processo de credenciamento ou autorização. § 1° A Comissão dispõe de prazo de 60
(sessenta) dias, após sua constituição,  para apresentar  Relatório conclusivo. § 2° Em
caso de diligência solicitada pela Comissão,  o  prazo definido  no parágrafo  anterior  é
interrompido até seu retorno ao Núcleo Regional de Educação (NRE) ou à Secretaria de
Estado da Educação e do Esporte do Paraná. § 3° No caso de autorização de curso ou
programa,  uma  vez  concluído  o  trabalho  da  Comissão  e  apresentado  o  Relatório,  o
processo deve ser encaminhado à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do
Paraná para análise e emissão de Parecer e posterior encaminhamento ao CEE/PR para
Parecer. Art. 28. A autorização de cursos ou programas é concedida por prazo limitado ao
tempo do curso proposto, condicionada a continuidade da oferta ao seu reconhecimento.
Art. 29. Após Parecer favorável do CEE/PR, este é encaminhado ao Secretário de Estado
da Educação e do Esporte do Paraná para a expedição do ato competente. Art. 30. As
instituições de ensino credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC), com abrangência
de atuação no Estado do Paraná, devem solicitar autorização de funcionamento de cursos
ou programas,  nos termos da presente Deliberação. Seção III  -  Do reconhecimento e
renovação  de  reconhecimento  Art.  31.  O reconhecimento  é  o  ato  pelo  qual  o  Poder
Público Estadual atesta a qualidade do curso, programa ou etapa da Educação Básica
desenvolvido pela instituição de ensino. Parágrafo único. O reconhecimento se reporta
aos  cursos  ministrados  na  instituição  de  ensino,  nos  termos  do  respectivo  ato  de
autorização,  com  menção  ao  nível  ou  modalidade  ofertados.  Art.  32.  Os  cursos  e
experimentos  pedagógicos,  autorizados,  podem  ser  reconhecidos,  após  avaliação  de
qualidade,  nos  termos  da  legislação  específica  e  demais  normas  pertinentes,
considerando:  I  -  autoavaliação institucional;  II  -  Proposta  Pedagógica  Curricular;  III  -
formas  de  organização  institucional  e  de  funcionamento;  IV  -  recursos  humanos  de
suporte pedagógico e administrativo; V - qualidade dos recursos didáticos e tecnológicos
disponíveis; VI - planejamento coletivo do trabalho e sua relação com as metodologias
adotadas; VII - relação numérica entre estudantes e tutores (ou professores/orientadores);
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VIII - avaliação do desempenho dos estudantes; IX - avaliação da situação dos egressos;
X  -  comprovação  dos  momentos  presenciais  de  aprendizagem,  registrados  na  pasta
individual  de  cada  estudante;  §  1º  O  pedido  de  reconhecimento  é  protocolado  na
instituição de ensino e enviado ao NRE competente até 180 (cento e oitenta) dias antes
do término do curso, ou tendo sido realizado 50% (cinquenta por cento) da sua carga
horária.  § 2º  A avaliação de qualidade é efetuada por  uma Comissão de Verificação,
composta nos mesmos termos do estabelecido na Deliberação deste CEE/PR, que dispõe
sobre  os  atos  regulatórios,  designada  pela  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do
Esporte,  utilizando  os  critérios  estabelecidos  nesta  Deliberação  e  demais  normas
pertinentes. Art.  33. O reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos ou
programas  de  Educação  a  Distância,  no  âmbito  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do
Paraná, na Educação Básica, tem validade de até 05 (cinco) anos. § 1º O pedido de
renovação  de  reconhecimento  deverá  ser  protocolado  na  Secretaria  de  Estado  da
Educação e do Esporte do Paraná até 180 (cento e oitenta) dias antes do término da
vigência do reconhecimento. § 2º A renovação de reconhecimento é feita seguindo os
mesmos parâmetros e procedimentos estabelecidos para a avaliação de reconhecimento
do  curso.  capítulo  v  do  credenciamento  e  funcionamento  de  polos,  da  supervisão  e
avaliação e do regime de colaboração Seção I Do credenciamento de polos de apoio
presencial no Sistema Estadual de Ensino do Paraná Art. 34. A implantação de polos de
EaD, na Educação Básica, no Sistema Estadual de Ensino do Paraná, requer a análise
das condições de oferta e posterior autorização. Parágrafo único. O credenciamento de
polos  deverá  ser  solicitado  aos  órgãos  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Paraná,
mediante processo administrativo, cujo ato legal final é a Resolução Secretarial precedida
de Parecer do CEE/PR. Art. 35. O pedido de credenciamento de polos pode ser feito por
ocasião do credenciamento da instituição de ensino, ou a posteriori, a qualquer tempo,
desde  que  no  momento  do  credenciamento  tenha  feito  essa  previsão  em  seu  PPP.
Parágrafo único. Não havendo previsão de expansão por meio de polos de EaD no Plano
de  Desenvolvimento  Escolar  (PDE)  da  instituição  de  ensino,  o  pedido  deve  ser
acompanhado de aditivo ao PDE. Art. 36. O pedido de credenciamento de polo de EaD
deve ser acompanhado de cópias dos seguintes atos: I - credenciamento da instituição de
ensino; II - autorização do curso; III - reconhecimento do curso, se houver; IV - cópia da
Proposta Pedagógica Curricular (PPC); V - cópia do Regimento Escolar; VI - cópia do
Plano  de  Curso;  VII  -  endereço  onde  deve  ser  instalado  o  polo.  Parágrafo  único.  A
instituição de ensino interessada em obter o credenciamento para o funcionamento de
polo deverá apresentar  na solicitação cópia do Relatório  Circunstanciado apresentado
pela Comissão de Verificação Prévia, constituída nos termos do art. 27 desta Deliberação.
Art.  37. As condições de oferta do curso devem ser apresentadas de acordo com as
normas de autorização do curso, bem como de seu reconhecimento, quando já obtido, e
atender à legislação e às normatizações nacionais pertinentes. Art. 38. O credenciamento
de funcionamento de polos de EaD no Estado do Paraná, de instituições privadas de
outros Estados, credenciadas e com autorização de funcionamento de curso, é concedido
nos termos desta Deliberação e das regras estabelecidas no Termo de Colaboração entre
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os Conselhos de Educação dos Estados e do Distrito Federal n.º 01/2016. Art. 39. Para se
beneficiar do Regime de Colaboração entre os sistemas de ensino, é condição prévia
essencial  que  a  instituição  de  ensino  esteja  credenciada  para  atuar  na  Educação  a
Distância,  por  parte  do  Sistema  de  Ensino  ao  qual  está  vinculada,  nos  termos  das
respectivas  Diretrizes  Nacionais,  e  tenha  cursos  devidamente  reconhecidos  pelo
Conselho Estadual de Educação da Unidade da Federação de origem do credenciamento.
Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos(as) e encerrou a Sessão.
Art.  40.  Instituições  de  ensino  de  outras  Unidades  da  Federação,  credenciadas  pelo
respectivo Sistema de Ensino para atuar  na modalidade EaD, podem expandir  a  sua
atuação com polos de apoio presencial no Estado do Paraná, para a oferta de cursos e
programas de Ensino Médio,  de  Educação Profissional  Técnica  de Nível  Médio  e  de
Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas etapas do 2º segmento (Ensino Fundamental –
Fase II) e do 3º segmento (Ensino Médio), com os mesmos cursos já ofertados na origem.
§ 1.º Cabe ao Sistema Estadual de Ensino normatizar a operacionalização dos polos EaD,
instituídos por convênios ou parcerias no Paraná. § 2º Para as ofertas previstas no caput
deste  artigo,  as  instituições  de  ensino  devem  apresentar  as  mesmas  condições
pedagógicas e de infraestruturas física, humana, técnica e tecnológica de funcionamento
dos polos existentes em seu Estado de origem, sem prejuízo de outras a serem exigidas
pelo Sistema de Ensino do Paraná. § 3º A verificação das condições a que se refere o
parágrafo anterior deve ser feita em articulação entre o Sistema de Ensino do Paraná e o
Sistema de Ensino a que pertence a instituição de ensino requerente. Art. 41. Identificada
e  comprovada  a  existência  de  irregularidade  no  funcionamento  de  polo  de  apoio
presencial,  situado  fora  da  Unidade  da  Federação  de  origem,  o  órgão  receptor
responsável pela constatação deverá comunicar imediatamente à instituição de ensino e
ao Conselho Estadual de Educação de origem, para que a irregularidade seja corrigida no
prazo  de  60  (sessenta)  dias.  §  1º  A medida  prevista  no  caput  deste  artigo  se  faz
necessária para resguardar o direito dos estudantes já matriculados. § 2º. As instituições
de ensino que apresentarem essa condição terão suspensas imediatamente as novas
matrículas, até que sejam sanadas as irregularidades. § 3º Caso a irregularidade não seja
corrigida  no prazo estipulado,  o  polo  de  apoio  presencial  no  Estado de destino  será
imediatamente fechado, encerrando suas atividades e ficando suspensas definitivamente
novas matrículas. § 4º. A instituição de ensino, cujas atividades foram encerradas, deverá
encaminhar  os  estudantes  matriculados  para  outra  instituição  de  ensino,  a  fim  de
continuarem seus estudos,  sem nenhum prejuízo.  Art.  42.  Para  o credenciamento  de
cursos e programas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio será necessário
que a instituição de ensino demonstre efetivas condições de prática profissional no polo
de apoio presencial. Parágrafo único. Para a realização de atividades práticas exigidas
poderá firmar acordo de cooperação técnica com instituições ofertantes de campos de
estágio  profissional  supervisionado.  Art.  43.  A  expedição  de  históricos  escolares,
declarações de conclusão de etapas e modalidades de ensino, certificados e diplomas
com as especificações cabíveis será de inteira responsabilidade da sede administrativa da
instituição  de  ensino  credenciada.  Parágrafo  único.  No  caso  da  oferta  de  curso  da
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Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio,  devem ser  devidamente  inseridos  no
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) ou
similar, administrado pelo MEC, no qual deve indicar o endereço do local onde o formando
concluiu o curso e os respectivos atos regulatórios nas Unidades da Federação de origem
e de destino. Após a leitura parcial da referida minuta, o Presidente do CEE/PR colocou
em discussão as sugestões de acréscimos de palavras, frases, bem como supressão de
termos no texto apresentado. Finalizado os ajustes, o Presidente enalteceu a qualidade
do documento apresentado, pela profundidade teórica das reflexões, as quais considerou
como resultado de muito empenho, estudo, debates e reflexões. Nada mais havendo a
tratar neste momento, 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 o
Senhor Presidente João Carlos Gomes e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).

11ª Reunião Ordinária - 36ª Sessão dezembro/2021

11ª Reunião Ordinária - 36ª Sessão dezembro/2021

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

205

5


