
DECRETO Nº 1.586, DE 19 DE JUNHO DE 2013 
  

Dispõe sobre a homologação de pareceres e resoluções do 
Conselho Estadual de Educação (CEE). 

  

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, no uso 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 7 de agosto de 1998, 

  
DECRETA: 

  

Art. 1º Ficam homologados os seguintes Pareceres e 

Resoluções do Conselho Estadual de Educação (CEE) constantes do Processo SED 

3216/2013 (ESED2994135), aprovados em 19 de março de 2013, para: 

  

I – autorizar o funcionamento do Centro Educacional 

Especializado de Reabilitação, Profissionalização e Convivência (CEERPC), rede 

privada de ensino, mantido pela Associação Tubaronense para Integração do 

Deficiente Visual (ATIDEV), Município de Tubarão, com base no Parecer nº 064; 

  

II – autorizar o funcionamento do curso de Ensino Médio da 

Escola Expressão, rede privada de ensino, Município de Florianópolis, mantido pelo 

Centro de Educação Ação e Expressão Ltda. – ME, com base no Parecer nº 065; 

  

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

Doutorado em Desenvolvimento Regional, oferecido no campus I da Universidade 

Regional de Blumenau (FURB), mantida pela Fundação Universidade Regional de 

Blumenau, com sede no Município de Blumenau, até a divulgação da próxima 

avaliação trienal da CAPES, com base na Resolução nº 042 e no Parecer nº 066; 

  

IV – renovar o reconhecimento do curso de Bacharelado em 

Farmácia, ofertado no campus III da FURB, mantida pela Fundação Universidade 

Regional de Blumenau, com sede no Município de Blumenau, até a publicação do 

resultado do próximo Conceito Preliminar de Curso (CPC), com base na Resolução nº 

043 e no Parecer nº 067; 

  

V – renovar o reconhecimento do curso de Bacharelado em 

Engenharia de Telecomunicações, oferecido no campus II da FURB, mantida pela 



Fundação Universidade Regional de Blumenau, com sede no Município de Blumenau, 

até a publicação do próximo resultado do CPC, com base na Resolução nº 044 e no 

Parecer nº 068; 

  

VI – renovar o reconhecimento do curso de Bacharelado em 

Moda - habilitação: Estilismo Industrial, oferecido no campus I da FURB, mantida pela 

Fundação Universidade Regional de Blumenau, com sede no Município de Blumenau, 

até a publicação do resultado atual do CPC, com base na Resolução nº 045 e no 

Parecer nº 69; 

VII – renovar o reconhecimento do curso de História 

(Licenciatura e Bacharelado), ofertado no campus I da FURB, mantida pela Fundação 

Universidade Regional de Blumenau, com sede no Município de Blumenau, até 

dezembro do ano 2014, quando todos os alunos concluírem o curso com a Matriz 

Curricular com as duas habilitações, com base na Resolução nº 046 e no Parecer nº 

070; 

  

VIII – reconhecer o curso de Bacharelado em Museologia, 
oferecido no campus de Orleans, do Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE), 
mantido pela Fundação Educacional Barriga Verde (FEBAVE), com sede no Município 
de Orleans, pelo prazo de 3 (três) anos, contados a partir da publicação do ato, com 
base na Resolução nº 047 e no Parecer nº 071; 

  
IX – renovar o reconhecimento do curso de Licenciatura em 

Educação Física, ofertado no campus de Brusque, do Centro Universitário de Brusque 
(UNIFEBE), mantido pela Fundação Educacional de Brusque (FEBE), com sede no 
Município de Brusque, até a publicação do resultado do próximo CPC, com base na 
Resolução nº 048 e no Parecer nº 072; 

  

X – renovar o reconhecimento do curso de Licenciatura 

em Educação Física, ofertado pelo Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 

(CEFID), campus I - UDESC Grande Florianópolis, da Fundação Universidade do 

Estado de Santa Catarina, mantida pelo Estado, com sede no Município de 

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

Resolução nº 049 e no Parecer nº 073; 

  
XI – reconhecer o curso de Licenciatura em Ciências da 

Religião, oferecido no campus São Miguel do Oeste, com base em convênio firmado 
com a CAPES/MEC, no âmbito do Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica (PARFOR), da Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(UNOESC), mantida pela Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(FUNOESC), com sede no Município de Joaçaba, pelo prazo de 3 (três) 
anos,  contados a partir da data da publicação, com base na Resolução nº 050 e no 
Parecer nº 074; 

  
XII – reconhecer o curso superior de Tecnologia em 

Processos Gerenciais, modalidade a distância, oferecido pela UNOESC, mantida pela 



FUNOESC,  Município de Joaçaba, até a próxima avaliação do resultado do CPC, com 
base na Resolução nº 051 e no Parecer nº 076; e 

  
XIII – reconhecer o curso superior de Tecnologia em 

Negócios Imobiliários, modalidade a distância, oferecido pela UNOESC, mantida pela 
FUNOESC, Município de Joaçaba, até a próxima avaliação do resultado do CPC, com 
base na Resolução nº 052 e no Parecer nº 077. 

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

publicação. 

  

Florianópolis, 19 de junho de 2013. 

  

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO 
Nelson Atônio Serpa 
Eduardo Deschamps 

  

  

 


