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11ª REUNIÃO ORDINÁRIA

37ª SESSÃO PLENÁRIA DO CEE/PR-2021

02 DE DEZEMBRO DE 2021 – 09h30min

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 e Ozélia de Fátima Nesi Lavina
Dec.:

A décima  primeira  (11ª)  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Pleno,  referente  a  37ª
(trigésima  sétima)  Sessão,  foi  realizada  no  dia  2  de  dezembro  de  2021,  de  forma
presencial.  Nesse  momento,  o  Presidente  do  CEE/PR,  João  Carlos  Gomes,  abriu  a
Sessão,  deu  boas  vindas  aos  presentes,  fez  a  chamada  nominal  dos  Conselheiros
Conselheiros,  após  verificar  o  número  regimental  e  iniciou  a  Sessão.  Em seguida,  o
Presidente solicitou que a Comissão continuasse a leitura da “minuta da deliberação 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.  Com  a  palavra  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:  "  Seção  II-  Da
supervisão  e  avaliação e  do regime de colaboração  entre  os  Sistemas Estaduais  de
Ensino Art. 44. A supervisão das ofertas de cursos, programas ou etapas da Educação
Básica, na modalidade a distância, em relação à sede ou polos, no Sistema Estadual de
Ensino do Paraná, dar-se-á por meio de verificações in loco, atendendo o disposto nas
normas regulatórias gerais, bem como naquelas específicas de cada modalidade. § 1º. A
supervisão de polos de apoio presencial de instituições de ensino com credenciamento e
autorização de funcionamento em outros Sistemas de Ensino é feita consoante as regras
desta Deliberação e demais específicas da modalidade pretendida, bem como do Termo
de Colaboração Nacional, firmado no âmbito do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais
de Educação e do Distrito Federal. § 2º Para a realização da supervisão, pelas visitas in
loco,  em  cumprimento  às  necessárias  vistorias  nos  polos  de  apoio  presencial,  os
Conselhos  de  Educação  dos  Estados  poderão  se  articular  com  os  correspondentes
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Conselhos e demais órgãos dos Sistemas Municipais de Ensino, quando tais sistemas
estiverem instituídos na forma do artigo 11 da LDB, aplicando se o regime de colaboração
entre os Estados e seus Municípios. Art. 45. Compete ao poder público estadual garantir e
avaliar  a qualidade de ensino das instituições e dos cursos de educação a distância,
assim  como  o  desempenho  do  estudante.  Art.  46.  A  avaliação  institucional,
operacionalizada pela Seed/PR e pelas instituições de ensino, no que lhes couber, deverá
ser  realizada  segundo  as  normas  específicas  nacionais  e  do  Conselho  Estadual  de
Educação do Paraná. Art. 47. A colaboração entre os Sistemas de Ensino dar-se-á por
meio do Termo de Colaboração n.º 01/2016, firmado no âmbito do Fórum Nacional dos
Conselhos Estaduais e do Distrito Federal (FNCEE), para a supervisão e avaliação de
ofertas de cursos técnicos de educação profissional, nível médio, programas e etapas da
Educação Básica, em polos de apoio presencial, na modalidade a distância. capítulo iv da
vida escolar:  matrícula,  transferências, avaliação e certificação Art.  48. A matrícula em
cursos  a  distância  para  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  pode  ser  feita
independentemente de escolarização anterior, obedecida a idade mínima de 15 (quinze)
anos completos para o 2º segmento (Ensino Fundamental – Fase II) e 18 (dezoito) anos
completos para o 3º segmento (Ensino Médio), nos termos das normas específicas. § 1º
Para fins de classificação/reclassificação, que permita a matrícula na etapa adequada,
conforme normas do Sistema de Ensino, a avaliação do desempenho do estudante deve
ser realizada pela instituição de ensino de destino. § 2º A instituição de ensino deve, no
ato da matrícula, disponibilizar ao estudante um guia de informações, contendo o disposto
nos  incisos,  I,  II,  III,  IV  e  V,  do  artigo  3.º  desta  Deliberação.  Art.  49.  Os  cursos  na
modalidade a distância poderão aceitar transferência de estudantes egressos de cursos
presenciais,  aproveitando-lhes  os  créditos  e  avaliação  obtidos,  bem  como  seus
certificados, desde que compatíveis com o curso a que se propõe, obedecidas as normas
próprias  do  Sistema.  Art.  50.  A avaliação do  desempenho do estudante  para  fins  de
promoção  e  obtenção  de  diplomas  ou  certificados  dá-se  no  processo,  mediante:  I  -
cumprimento das atividades programadas; II - realização de avaliações presenciais. § 1º
As avaliações citadas no inciso II  serão elaboradas pela própria  instituição de ensino
credenciada,  segundo  procedimentos  e  critérios  definidos  no  Projeto  Pedagógico  do
Curso ou programa, obedecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais. § 2º É vedada a
substituição das avaliações presenciais. § 3º Os estudantes de cursos técnicos de EaD
terão as certificações intermediárias, que poderão ser parciais ou modulares, conforme o
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. § 4º Os estudantes concluintes de cursos técnicos
de  EaD têm direito  a  diploma.  §  5º  Os  certificados  e  diplomas  de  curso  a  distância
emitidos  por  instituições  estrangeiras,  para  que  gerem  efeitos  legais,  devem  ser
revalidados de acordo com as disposições legais pertinentes.  Art.  51. À instituição de
ensino  credenciada  para  ministrar  curso  a  distância  cabe  a  guarda  dos  documentos
escolares  de  todos  os  estudantes  matriculados,  em  conformidade  com  as  normas
vigentes, mantendo-os permanentemente à disposição dos órgãos competentes. capítulo
vi das disposições finais art. 52. Os convênios e os acordos de cooperação, celebrados
para  fins  de  oferta  de  cursos  ou  programas a  distância,  entre  instituições  de  ensino
brasileiras  devidamente  credenciadas,  e  suas  similares  estrangeiras,  deverão  ser
previamente submetidos à análise e homologação pelo Conselho Estadual de Educação
do  Paraná,  para  que  os  diplomas  e  certificados  emitidos  tenham  validade  nacional.
Parágrafo único. Em caso de alteração dos acordos, convênios ou parcerias, a instituição
de ensino deverá submeter o documento imediatamente à análise e parecer do Conselho
Estadual de Educação do Paraná. Art. 53. Toda iniciativa de oferta de Educação Especial,
na modalidade EaD, no que se refere a credenciamento, autorização, reconhecimento e
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respectivas  renovações,  deve  ser  submetida  ao  Conselho  Estadual  de  Educação  do
Paraná para análise e Parecer. Art. 54. Não poderá integrar a Comissão de Verificação: I -
membro diretivo da entidade mantenedora da instituição de ensino verificada; II - membro
do corpo docente, técnico ou administrativo da instituição de ensino; III - pessoas que
tenham vínculo  de  parentesco com membros da mantenedora  ou do quadro  técnico-
administrativo da instituição de ensino requerente. Art. 55. Das decisões das Comissões
de  Verificação  referidas  nesta  Deliberação,  cabe  recurso  ao  Conselho  Estadual  de
Educação do Paraná antes da formalização da medida conclusiva, em conformidade com
as normas específicas. Art. 56. O Sistema Estadual de Ensino do Estado do Paraná, em
regime de colaboração com os demais Sistemas, disponibilizará informações abertas ao
público  com  os  dados  de:  I  -  credenciamento  e  renovação  de  credenciamento
institucional;  II  -  autorização  e  renovação  de  autorização  de  cursos  ou  programas  a
distância; III - reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos ou programas a
distância; IV - resultados dos processos de supervisão e de avaliação. Art. 57. O Termo de
Colaboração, entre os conselhos estaduais e distrital, não desobriga o cumprimento das
regras  de  credenciamento  institucional,  de  autorização  e  reconhecimento  de  cursos,
programas ou etapas da Educação Básica em vigência no Sistema Estadual de Ensino do
Paraná. Art. 58. Nos termos do que dispõe o artigo 81 da Lei Federal n.º 9.394, de 1996, é
permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais para oferta da
modalidade de educação a distância. Parágrafo único. O credenciamento institucional e a
autorização de cursos ou programas de que trata  o caput  são concedidos por  prazo
determinado e sujeitos às normas do Sistema Estadual de Ensino do Paraná. Art. 59. As
instituições de Educação a Distância devem fazer constar, em todos os seus documentos
institucionais, anúncios e matérias de divulgação nos veículos de comunicação de massa,
a  referência  aos  atos  de  credenciamento,  autorização,  reconhecimento  e  respectivas
datas de validade de seus cursos e programas. § 1º Os documentos a que se refere o
caput  também devem conter  informações  a  respeito  das  condições  de  avaliação,  de
certificação de estudos e de parceria com outras instituições. § 2º A falta de informação
adequada  e  suficiente  a  respeito  das  condições  de  avaliação  e  de  certificação  ou
diplomação,  uma vez comprovada,  acarreta  a  imediata  suspensão  da  autorização do
curso ou programa, sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais.
Art. 60. A falta de atendimento aos padrões de qualidade e a ocorrência de irregularidade
de qualquer ordem são objeto de diligência, verificação especial, sindicância, que vise a
sua apuração. § 1° A diligência, verificação especial e a sindicância em todas as suas
fases,  devem ser  feitas  em estreita  observação  aos  dispositivos  legais,  observado  o
princípio da ampla defesa e do contraditório. § 2° A sindicância deve ser realizada pelo
órgão executivo competente, por iniciativa própria ou por solicitação do CEE/PR, à vista
de  denúncia  qualificada  ou  fato  notório.  §  3º  Comprovadas,  mediante  processo  de
sindicância  alguma  irregularidade,  pode  ser  sobrestada  a  tramitação  de  pleitos  de
interesse da instituição de ensino no Sistema Estadual de Ensino, desde que vinculados à
irregularidade constatada ou  credenciamento,  sem prejuízo  das  sanções previstas  na
Deliberação específica que dispõe sobre os atos regulatórios. Art. 61. Publicados os atos
de  credenciamento  e  autorização  de  funcionamento  de  cursos  ou  programas  de
Educação a Distância, cabe aos órgãos executivos do Sistema, por meio de Comissão
Especial, o acompanhamento da execução do Projeto Político Pedagógico ou da Proposta
Pedagógica,  conforme o  caso,  e  do  Plano  de  Curso  em todos  os  aspectos  legais  e
técnicos,  conforme  estabelecidos  nesta  Deliberação  e  demais  normas  pertinentes.
Parágrafo  único.  Além  da  verificação  na  instituição  de  ensino  autorizada,  para  a
observância  do  disposto  no  caput,  as  instituições  devem  encaminhar  aos  órgãos
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executivos do Sistema, relatórios finais com os estudantes matriculados e concluintes do
curso  ou  programa  em  oferta,  sempre  que  houver  conclusão  de  turma.  Art.  62.  As
instituições credenciadas para ministrar cursos e programas a distância, autorizados em
datas anteriores à da publicação desta Deliberação, devem adequar-se às normas nela
contidas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua publicação, sem
prejuízo do que dispõe a legislação e normativas pertinentes.  Parágrafo único.  Ficam
preservados os direitos dos estudantes de cursos ou programas a distância, matriculados
regularmente  antes  da  data  de  publicação  desta  Deliberação.  Art.63.  Casos  omissos
serão resolvidos pelo CEE/PR. Art. 64. A presente Deliberação entra em vigor na data de
sua publicação, ficando revogada a Deliberação CEE/PR n.º 01/2007. Á medida que a
leitura foi sendo feita, igualmente foram feitos os destaques, os quais foram discutidos e
analisados consensualmente pelo Conselho Pleno. O texto da referida minuta foi alterado
parcialmente após a supressão, acréscimos e reformulações. Retomando a palavra, o
Presidente do CEE/PR informou que o estudo da Deliberação em tela terá continuidade
na Sessão posterior.  Sendo assim,  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).
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