
DECRETO Nº 1.301, de 6 de dezembro de 2012 

  

Dispõe sobre a homologação de pareceres e resoluções do Conselho 

Estadual de Educação (CEE). 

  

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, usando 

da competência privativa que lhe confere o art. 71, incisos I e III, da Constituição do 

Estado, e de acordo com os arts. 11, incisos I e III, e 57 da Lei Complementar n
o
 170, de 

7 de agosto de 1998, 

  
D E C R E T A:  

Art. 1º Ficam homologados os seguintes Pareceres e Resoluções do CEE 

para: 

  

I – autorizar o funcionamento do curso de graduação em Letras, por meio 

de convênio firmado com a Secretaria de Estado da Educação (SED) e o Fundo de 

Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES), 

oferecido fora de sede, no Município de Bom Retiro, vinculado ao campus de Lages, da 

Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), Município de Lages, com base no 

Parecer CEDS nº 086, aprovado em 10/09/2012; 

II – considerar adequado/autorizado o curso de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), modalidade presencial, níveis de Ensino Fundamental, com 50 

(cinquenta) vagas anuais, e Médio, com 100 (cem) vagas anuais, no Colégio Múltipla 

Escolha, rede privada de ensino, Município de Capivari de Baixo, pelo prazo de 3 (três) 

anos, com base no Parecer nº 183, aprovado em 14/08/2012; 

III – considerar adequado/autorizado o curso de EJA, modalidade 

presencial, nível de Ensino Médio, com 150 (cento e cinquenta) vagas anuais, no 

Supletivo Energia, rede privada de ensino, Município de Florianópolis, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, com base no Parecer nº 184, aprovado em 14/08/2012; 

IV – autorizar o funcionamento do curso de Ensino Médio, oferecido no 

Centro Evangélico de Educação e Cultura (CEEDUC), rede privada de ensino, 

Município de Joinville, com base no Parecer nº 185, aprovado em 14/08/2012; 

V – considerar adequado/autorizado o curso de EJA, modalidade 

presencial, níveis de Ensino Fundamental, com 100 (cem) vagas anuais, e Médio, com 

150 (cento e cinquenta) vagas anuais, no Colégio CEPU, rede privada de ensino, 

Município de Florianópolis, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com base no Parecer  nº 186, 

aprovado em 14/08/2012; 



VI – autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 

Metalurgia, Eixo Tecnológico de Controle e Processos Industriais, a ser desenvolvido 

no Instituto Tecnológico Assessoritec, rede privada de ensino, Município de 

Joinville, com base no Parecer nº 187, aprovado em 14/08/2012; 

VII – autorizar o funcionamento do curso de Especialização Técnica de 

Nível Médio em Enfermagem do Trabalho, Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde, a 

ser oferecido pelo Instituto Pró-Rim de Educação e Pesquisa em Saúde, rede privada de 

ensino, Município de Joinville, com base no Parecer  nº 188, aprovado em 14/08/2012; 

VIII – renovar o reconhecimento do curso de graduação 

em Design (Bacharelado), oferecido no campus I do Centro de Artes (CEART), da 

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Município de 

Florianópolis, até a publicação do resultado do próximo Conceito Preliminar de 

Curso (CPC), com base na Resolução nº 103 e no Parecer nº 189, aprovados em 

14/08/2012; 

IX – reconhecer o curso de graduação em Artes Visuais 

(Bacharelado), oferecido no campus I do CEART, da UDESC, Município de 

Florianópolis, até a publicação do resultado do próximo CPC, com base na 

Resolução nº 104 e no Parecer nº 190, aprovados em 14/08/2012; 

X – renovar o reconhecimento do curso de graduação em Medicina 

Veterinária (Bacharelado), oferecido no campus III do Centro de Ciências 

Agroveterinárias (CAV), Município de Lages, da UDESC, Município de 

Florianópolis, até a publicação do resultado do próximo CPC, com base na 

Resolução nº 105 e no Parecer nº 191, aprovados em 14/08/2012; 

XI – renovar o reconhecimento do curso de graduação em Artes Visuais 

(Licenciatura), oferecido no campus de Caçador, da Universidade Alto Vale do Rio do 

Peixe (UNIARP), Município de Caçador, até a publicação do resultado do próximo 

CPC, com base na Resolução nº 106 e no Parecer  nº 192, aprovados em 14/08/2012; 

XII – renovar o reconhecimento do curso de graduação em Serviço 

Social (Bacharelado), oferecido no campus de Lages, da UNIPLAC, Município de 



Lages, até a publicação do resultado do próximo CPC, com base na Resolução nº 107 e 

no Parecer nº 193, aprovados em 14/08/2012; 

XIII – renovar o reconhecimento do curso de graduação em Fisioterapia 

(Bacharelado), oferecido no campus Universitário de Mafra, da Universidade do 

Contestado (UnC), Município de Mafra, até a publicação do resultado do próximo 

CPC, com base na Resolução nº 108 e no Parecer nº 194, aprovados em 14/08/2012; 

XIV – prorrogar os efeitos do Parecer CEE nº 178 e da Resolução CEE 

nº 046, aprovados em 03/07/2007, homologados pelo Decreto nº 605, de 10 de setembro 

de 2007, e publicados, na mesma data, no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 18.203, 

que concederam o reconhecimento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, do curso de graduação 

em História (Licenciatura e Bacharelado), oferecido no campus I da Universidade 

Regional de Blumenau (FURB), Município de Blumenau, até a publicação do resultado 

do CPC, com base na Resolução nº 109 e no Parecer nº 195, aprovados em 14/08/2012; 

XV – autorizar o funcionamento do curso de EJA, modalidade a 

distância, níveis de Ensino Fundamental, com 40 (quarenta) vagas anuais, e Médio, com 

80 (oitenta) vagas anuais, oferecido pelo Instituto Filadélfia, rede privada de ensino, 

Município de Itajaí, pelo prazo de 3 (três) anos, com base no Parecer nº 199, aprovado 

em 14/08/2012; e 

XVI – considerar adequado/autorizado o curso de EJA, modalidade a 

distância, níveis de Ensino Fundamental, com 90 (noventa) vagas anuais, e Médio, com 

140 (cento e quarenta) vagas anuais, no Instituto Catarinense de Educação (ICEU), rede 

privada de ensino, Município de Maravilha, pelo prazo de 3 (três) anos, com base no 

Parecer nº 200, aprovado em 14/08/2012. 

  

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 



  

Florianópolis, 6 de dezembro de 2012 

  

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO 

Derly Massaud de Anunciação 

Eduardo Deschamps 

 


