
DECRETO Nº 1.494, DE 18 DE ABRIL DE 2013 

  

Dispõe sobre a homologação de pareceres e resoluções do 

Conselho Estadual de Educação (CEE). 

  

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA, usando das atribuições privativas 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 nº 170, de 07 de agosto de 1998, 

  

DECRETA: 

  

Art. 1º Ficam homologados os seguintes Pareceres e 

Resoluções do Conselho Estadual de Educação (CEE), aprovados em 20 de novembro 

de 2012, para: 

  

I – reconhecer o curso de Licenciatura em Letras Trilíngue: 

Línguas Portuguesa, Inglesa, Espanhola e respectivas Literaturas, oferecido 

nocampus Universitário de Curitibanos, da Universidade do Contestado (UnC), mantida 

pela Fundação Universidade do Contestado (FunC), com sede no Município de Mafra, 

até a publicação do resultado do próximo Conceito Preliminar de Curso (CPC), com 

base na Resolução nº 186 e no Parecer nº 331  

II – renovar o reconhecimento do curso de Bacharelado em 

Educação Física, oferecido no campus Universitário de Mafra, da UnC, até a publicação 

do resultado do CPC; prorrogar os efeitos do Parecer CEE/SC nº 241 e da 

Resolução     nº 068, ambos aprovados em 23/11/2010, homologados por meio do 

Decreto nº 038, publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 19.027, de 

11/02/2011, relativamente ao reconhecimento do curso de Bacharelado em Educação 

Física, oferecido no campus Universitário de Curitibanos e Núcleo Universitário de 

Porto União, da UnC, com base na Resolução nº 187 e no Parecer nº 332; 

III – renovar o reconhecimento do curso de Bacharelado em 

Enfermagem, oferecido nos campi Universitário de Canoinhas e Mafra, da UnC, 

mantida pela FunC, com sede no Município de Mafra, até a publicação do resultado do 

CPC, com base na Resolução nº 188 e no Parecer nº 333; 

  



IV – renovar o reconhecimento do curso de pós-

graduação stricto sensu – Mestrado Acadêmico em Educação, ofertado no campus de 

Lages, pela Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), mantida pela Fundação 

das Escolas Unidas do Planalto Catarinense, com sede no Município de Lages, 

retroativamente a 1997, até a divulgação do relatório de avaliação trienal do próximo 

ciclo avaliativo da CAPES, com base na Resolução nº 189 e no Parecer nº 334; 

V – renovar o reconhecimento do curso de Bacharelado em 

Odontologia, oferecido no campus de Lages, pela UNIPLAC, com sede no Município 

de Lages, até a publicação do resultado do CPC, com base na Resolução nº 190 e no 

Parecer nº 335; 

VI – reconhecer o curso de pós-graduação stricto sensu – 

Mestrado Acadêmico em Direito, oferecido no campus de Joaçaba, pela Universidade 

do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), mantida pela Fundação Universidade do Oeste 

de Santa Catarina, com sede no Município de Joaçaba, até a divulgação do relatório de 

avaliação trienal da CAPES, com base na Resolução nº 191 e no Parecer nº 336; 

VII – renovar o reconhecimento do curso de Bacharelado em 

Medicina, oferecido no campus de Joaçaba, da UNOESC, mantida pela Fundação 

Universidade do Oeste de Santa Catarina, com sede no Município de Joaçaba, até a 

publicação do resultado do CPC, com base na Resolução nº 192 e no Parecer nº 337; 

VIII – prorrogar o prazo de reconhecimento do curso de 

graduação em Educação Física, com opções de escolha entre Bacharelado ou 

Licenciatura em Educação Física, oferecido pelo Centro de Ciências da Saúde e do 

Esporte (CEFID), campus I da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), mantida pela Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, com 

sede no Município de Florianópolis, até dezembro de 2013, a contar de 19/10/2011, 

data em que cessam os efeitos do Parecer CEE/SC nº 108/2011 e da Resolução nº 

039, ambos aprovados em 09/08/2012, homologados pelo Decreto nº 597, 

publicados no DOE  nº 19.196, de 19/10/2011; com base na Resolução nº 193 e no 

Parecer nº 338; 

IX – reconhecer o curso de pós-graduação strico sensu – 

Mestrado Profissional em Design, oferecido no campus de Joinville, pela Universidade 

da Região de Joinville (UNIVILLE), mantida pela Fundação Educacional da Região de 

Joinville (FURJ), com sede no Município de Joinville, até a divulgação do próximo 

relatório de avaliação trienal da CAPES, com base na Resolução nº 194 e no Parecer  nº 

339; 

X – reconhecer o curso de graduação em Design – 

Habilitação Animação Digital, oferecido no campus de Joinville, da UNIVILLE, 

mantida pela FURJ, com sede no Município de Joinville, até a publicação do resultado 

do CPC, com base na Resolução nº 195 e no Parecer nº 340; 



XI – vedar ao Centro de Educação de Lages (CEL), pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 08.182.780/0001-40, com sede no 

Município de Otacílio Costa, de ofertar o curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

nos níveis de Ensino Fundamental e Médio, pelo período de 3 (três) anos, preservados 

os direitos dos alunos que concluíram o curso no ano 2011, com base no Parecer nº 344; 

XII – reconhecer o curso de Bacharelado em Ciências 

Econômicas, na modalidade a distância, oferecido 

no campus Universitário UnisulVirtual – Palhoça, mantida pela Fundação Universidade 

do Sul de Santa Catarina (UNISUL), com sede no Município de Tubarão, até a 

publicação do próximo resultado do CPC, com base na Resolução nº 196 e no Parecer 

nº 346; e  

XIII – denegar a renovação de credenciamento e autorização 

da oferta do curso de EJA, nos níveis de Ensino Fundamental e Médio, modalidade a 

Distância, a ser oferecido pelo Centro Educacional Ltda. (SUPLA), Município de 

Timbó, mantido pelo SUPLA, CNPJ nº 07.267.265/0001-08, pertencente à rede 

particular de ensino, com base no Parecer nº 347. 

  

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

publicação. 

  

Florianópolis, 18 de abril de 2013. 

  

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO 

Nelson Antônio Serpa 

Eduardo Deschamps 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ERRATA 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SED) 

Decreto nº 1.494, de 18 de abril de 2013, publicado no DOE nº 19.558, de 19 de abril de 



  

  

Publicado no DOE nº 19.587, de 4 de junho de 2013. 

  

  

  

  

2013, p. 2. 

ONDE SE LÊ LEIA-SE 

  

“Art. 1º ..................................................... 

.................................................................. 

  

VI – reconhecer o curso 

de                 pós-graduação stricto 

sensu – Mestrado Acadêmico em Direito, 

oferecido nocampus de Joaçaba, pela 

Universidade do Oeste de Santa 

Catarina (UNOESC), mantida pela 

Fundação Universidade do Oeste de 

Santa Catarina, com sede no Município 

de Joaçaba, até a divulgação do relatório 

de avaliação trienal da CAPES, com 

base na Resolução nº 191 e no Parecer 

nº 336; 

................................................................” 

  

  

 “Art.1º................................................................ 

  

VI – reconhecer o curso de pós-

graduaçãostricto sensu – Mestrado 

Acadêmico em Direito, oferecido na Unidade 

de Chapecó, pela Universidade do Oeste de 

Santa Catarina (UNOESC), mantida pela 

Fundação Universidade do Oeste de Santa 

Catarina, com sede no Município de Joaçaba, 

até a divulgação do relatório de avaliação 

trienal da CAPES, com base na Resolução nº 

191 e no Parecer nº 336; 

.........................................................................” 

  

ERRATA 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SED) 

Decreto nº 1.494, de 18 de abril de 2013, publicado no DOE nº 19.558, de 19 de abril de 

2013, p. 2. 

ONDE SE LÊ LEIA-SE 

“Art. 1º ..................................................... 

................................................................. 

  

“Art. 1º ........................................................ 

.................................................................... 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Publicado no DOE nº 19.588, de 5 de junho de 2013. 

  

  

  

 

IV – renovar o reconhecimento do curso 

de pós-graduação stricto sensu – 

Mestrado Acadêmico em Educação, 

ofertado no campus de Lages, pela 

Universidade do Planalto Catarinense 

(UNIPLAC), mantida pela Fundação das 

Escolas Unidas do Planalto Catarinense, 

com sede no Município de Lages, 

retroativamente a 1997, até a divulgação 

do relatório de avaliação trienal do 

próximo ciclo avaliativo da CAPES, com 

base na Resolução nº 189 e no Parecer 

nº 334; 

................................................................” 

  

  

IV – renovar o reconhecimento do curso de 

pós-graduação stricto sensu – Mestrado 

Acadêmico em Educação, ofertado 

no campusde Lages, pela Universidade do 

Planalto Catarinense (UNIPLAC), mantida 

pela Fundação das Escolas Unidas do 

Planalto Catarinense, com sede no Município 

de Lages, retroativamente a 2007, até a 

divulgação do relatório de avaliação trienal do 

próximo ciclo avaliativo da CAPES, com base 

na Resolução nº 189 e no Parecer nº 334; 

..................................................................” 


