
 
PORTARIA CEE/SC Nº 037/2020
Dispõe sobre os atos resultantes das deliberações das Comissões e do Plenário do Conselho Estadual de
Educação (CEE/SC).
O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 25, inciso XIV da Resolução CEE/SC nº 075/2005, que “aprova o Regimento Interno do CEE”,
homologada pelo Decreto nº 3.832, de 9 de dezembro de 2005, RESOLVE:
Art. 1º Dar publicidade sobre os atos resultantes das deliberações das Comissões e do Plenário do Conselho Estadual
de Educação (CEE/SC), nos seguintes termos:
I – Parecer CEDP/CEE/SC N° 033, de 24/08/2020, favorável pela prorrogação do prazo por mais 6 (seis) meses do
Termo de Saneamento, sendo até no dia 16 de março de 2021, e pelo indeferimento da solicitação de desbloqueio de
novas matrículas para o ano letivo de 2021, até o cumprimento integral do Termo de Saneamento;
II - Parecer CLN/CEE/SC N° 034, de 25/08/2020, acolhe a recomendação do Ministério Público de Santa Catarina e
revoga o Parecer CLN/CEE/SC nº 32, de 21 de julho de 2020;
III – Parecer CLN/CEE/SC N°035, de 25/08/2020, manifesta a possibilidade legal da instituição de ensino continuar
atendendo administrativamente seus alunos após o descredenciamento e desativação do Curso de Educação de
Jovens e Adultos, níveis de Ensino Fundamental e Médio, modalidade a distância, sem a possibilidade de efetivar
novas matrículas, podendo praticar ou reconhecer como cumpridos somente os atos acadêmicos realizados com data
anterior ao descredenciamento, possibilitando a emissão e registro de certificados e histórico escolar aos alunos, da
mesma forma, até a data do descredenciamento. Após os atos de transferência de alunos e emissão de certificados, a
instituição descredenciada deverá enviar a documentação escolar para a Secretaria de Estado da Educação de Santa
Catarina (SED/SC), até o final deste ano letivo, para efeitos de arquivamento, comprovação documental e expedição
de cópias quando necessário;
IV – Parecer CEE/SC N° 322, de 24/08/2020, encaminha o resultado da pesquisa realizada pela Secretaria de Estado
da Educação de Santa Catarina (SED/SC) e o Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC), nas
escolas da Rede Privada de Ensino, pertencentes ao Sistema Estadual de Educação, acerca das medidas adotadas
em relação às atividades remotas pelas instituições, em decorrência da Resolução CEE/SC nº 009/2020, ao Ministério
Público Estadual de Santa Catarina (MP/SC), com cópia às instituições que integram as comissões e comitês
constituídos em decorrência da Pandemia do Coronavírus, COVID-19, e pela formalização de solicitação de
acompanhamento, por parte da Diretoria de Planejamento e Políticas Educacionais da Secretaria de Estado da
Educação de Santa Catarina (SED/SC), com o apoio do CEE/SC, verificando os resultados apontados, em específico
no item em que se questiona sobre o código no INEP, onde 33 U.E. responderam não, correspondendo 7,40%, bem
como esclarecer o silêncio das 184 não respondentes, que correspondem a 26,86%, sendo que 57 das U.E.,
correspondendo 8,30%, indicam que não estão com os endereços atualizados, constatado pelo recebimento do
retorno automático de endereço não encontrado; e
V – Parecer CEE/SC N° 333, de 25/08/2020, concede ao Centro Universitário Municipal de São José (USJ), mantido
pela Fundação Educacional de São José (FUNDESJ), com sede no Município de São José, a prorrogação do prazo
para efetuar o protocolo referente ao pedido de renovação de credenciamento, impreterivelmente, até 31 de julho de
2021, ficando automaticamente o atual ato de credenciamento (o Parecer CEE/SC nº 171 e a Resolução CEE/SC nº
082, ambos de 24/11/2015, homologados pelo Decreto Estadual nº 600, publicado no DOE/SC nº 20.240, de
17/02/2016) emitido pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC) válido até que ocorra nova
avaliação
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Florianópolis, 03 de setembro de 2020.
Osvaldir Ramos
Presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina


