
DECRETO Nº 1.870, DE 25 DE NOVEMBRO 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 

9933/2013 (ESED9021132), para: 

  

I – autorizar a mudança de denominação da unidade escolar 
Curso e Colégio Energia, para Colégio Barão de Scheenénburg, mantido pela 
Sociedade Educacional Brusquense Ltda., rede privada de ensino, Município de 
Brusque, com base no Parecer nº 071, aprovado em 18 de agosto de 2013; 

  
II – autorizar a mudança de mantenedor e sede/endereço do 

Curso de Ensino Fundamental (1ª a 5ª série) da Empresa Angela Therezinha Nagel da 
Cunha, Estabelecimento de Ensino Centro Educacional Dente de Leite, para a 
mantenedora/empresa Colégio Exponencial Atitude Ltda., Estabelecimento de Ensino 
Colégio Atitude, com sede no Município de Itajaí, com base no Parecer nº 072, 
aprovado em 19 de agosto de 2013; 

  
III – desativar voluntária, total e definitivamente a Escola e o 

Colégio Cristão de Florianópolis, Ensino Fundamental, rede privada de ensino, 
mantida pela Associação Evangélica Beneficente de Assistência Social (AEBAS), 
Município de Florianópolis, cessando os efeitos do Parecer nº 
481/98/DIEF/COGEN/SED, que autoriza o funcionamento do Ensino Fundamental, 
com base no Parecer nº 073, aprovado em 19 de agosto de 2013; 

  
IV – autorizar a descentralização de 1 (uma) turma do curso 

Técnico de Nível Médio em Enfermagem, Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde, 
oferecido na Escola de Formação em Saúde, mantida pelo Estado de Santa Catarina – 
Secretaria de Estado da Saúde (SES), rede privada de ensino, Município de São José, 
para ser desenvolvido nas dependências da Universidade do Contestado (UnC), 
campus de Concórdia, Município de Concórdia, com base no Parecer nº 075, 
aprovado em 19 de agosto de 2013; 

  
V – autorizar a descentralização de 1 (uma) turma do curso 

Técnico de Nível Médio em Vigilância em Saúde, Eixo Tecnológico de Ambiente e 
Saúde, oferecido na Escola de Formação em Saúde, mantida pelo Estado de Santa 
Catarina –  SES, rede pública de ensino, Município de São José, para ser 
desenvolvido na UnC, campus de Concórdia, com sede no Município de Concórdia, 
com base no Parecer nº 076, aprovado em 19 de agosto de 2013; 



  
VI – autorizar a mudança de sede/endereço do polo do 

curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nós níveis de Ensino Fundamental e 
Médio, modalidade Educação a Distância, autorizado pelo Parecer nº 070/2012/CEE, 
Município de Criciúma, da mantenedora do Centro de Estudos Pré-Universitário 
(CEPU), rede privada de ensino, com matriz no Município de Florianópolis, com base 
no Parecer nº 078, aprovado em 20 de agosto de 2013;   

  
VII – renovar o reconhecimento do curso superior de 

Tecnologia em Sistemas para Internet, modalidade Educação a Distância, oferecido 
nocampus Universitário UnisulVirtual – Palhoça, mantido pela Fundação Universidade 
do Sul de Santa Catarina (UNISUL), com sede no Município de Tubarão, até a 
publicação do próximo resultado do Conceito Preliminar de Curso (CPC), referente ao 
Ciclo Avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior (SINAES), 
com base na Resolução nº 130 e no Parecer nº 207, aprovados em 20 de agosto de 
2013; 

  
VIII – autorizar o funcionamento do curso de EJA, 

modalidade presencial, nos Níveis de Ensino Fundamental e Médio, na Continental 
Faculdade Ltda., rede privada de ensino, Município de Caçador, mantenedora da 
Lorenzzi Faculdades, pelo prazo de 4 (quatro) anos, com  oferta de 70 (setenta) vagas 
anuais para o Ensino Fundamental e 120 (cento e vinte) vagas anuais para o Ensino 
Médio, no período noturno, com base no Parecer nº 208, aprovado em 20 de agosto 
de 2013; 

  
IX – reconhecer o curso de Bacharelado em Design – 

Ênfase em Design Visual, ofertado no campus de Chapecó, da Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), mantida pela Fundação 
Universitária do Desenvolvimento do Oeste (FUNDESTE), com sede no Município de 
Chapecó, até a publicação do resultado do próximo CPC, referente ao Ciclo Avaliativo 
do SINAES, com base na Resolução nº 131 e no Parecer nº 209, aprovados em 20 de 
agosto de 2013; 

  
X – reconhecer o curso de Licenciatura Intercultural 

Indígena em Matemática e Ciências da Natureza, ofertado no campus de Chapecó, da 
UNOCHAPECÓ, mantida pela Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste, 
com sede no Município de Chapecó, pelo prazo de 3 (três) anos, com base na 
Resolução nº 132 e no Parecer nº 210, aprovados em 20 de agosto de 2013; 

  

XI – renovar o reconhecimento do curso de Licenciatura 
em Geografia, ofertado pelo Centro de Ciências Humanas e da Educação 
(FAED)campus I da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Grande 
Florianópolis, Município de Florianópolis, da Fundação Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC), até a publicação do resultado do próximo CPC, 
referente ao Ciclo Avaliativo do SINAES, com base na Resolução nº 133 e no 
Parecer nº 211, aprovados em 20 de agosto de 2013; 

  
XII – renovar o reconhecimento do curso de 

Bacharelado em Fisioterapia, ofertado pelo Centro de Ciências da Saúde e do 
Esporte (CEFID),campus I da UDESC, Grande Florianópolis, com sede no 
Município de Florianópolis, até a publicação do resultado do próximo CPC, 
referente ao Ciclo Avaliativo do SINAES, com base na Resolução nº 134 e no 
Parecer nº 212, aprovados em 20 de agosto de 2013; 

  



XIII – reconhecer o curso de Licenciatura em Geografia, com 
base em convênio firmado com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior/Ministério da Educação (CAPES/MEC), no âmbito do Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), ofertado no campus de Rio 
do Sul, do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
(UNIDAVI), mantido pela Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí, com sede no Município de Rio do Sul, até a publicação do resultado do 
próximo CPC, referente ao Ciclo Avaliativo do SINAES, com base na Resolução nº 
135 e no Parecer nº 213, aprovados em 20 de agosto de 2013; 

  
XIV – renovar o reconhecimento do curso de Licenciatura 

em  Música – Arte e Educação, oferecido no campus de Lages, da Universidade do 

Planalto Catarinense (UNIPLAC), mantida pela Fundação das Escolas Unidas do 

Planalto Catarinense, com sede no Município de Lages, pelo prazo de 1 (um) ano, 

período em que a Instituição deverá comprovar o cumprimento do Requisito Legal e 

Normativo apontado na avaliação, com base na Resolução nº 136 e no Parecer nº 

214, aprovados em 20 de agosto de 2013; 

  

XV – reconhecer o curso de Licenciatura em História, com 

base em convênio firmado com a CAPES/MEC, no âmbito do PARFOR, ofertado 

nocampus de Rio do Sul, do UNIDAVI, mantido pela Fundação Universidade para o 

Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, com sede no Município de Rio do Sul, até a 

publicação do resultado do próximo CPC, referente ao Ciclo Avaliativo do SINAES, 

com base na Resolução nº 137 e no Parecer nº 215, aprovados em 20 de agosto de 

2013; 

  

XVI – autorizar o Programa de Pós-Graduação stricto 

sensu – Mestrado Acadêmico em Ciência e Biotecnologia, ofertado no campus de 

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

Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, com sede no Município de 

Joaçaba, até a publicação do próximo relatório de Avaliação Trienal da CAPES, com 

base na Resolução nº 138 e no Parecer nº 216, aprovados em 20 de agosto de 2013; 

  

XVII – renovar o reconhecimento do curso de Bacharelado 

em Ciências Biológicas, ofertado nos campi de Joaçaba e Xanxerê, da UNOESC, 

mantida pela Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, com sede no 

Município de Joaçaba, até a publicação do resultado do próximo CPC, referente ao 

Ciclo Avaliativo do SINAES, com base na Resolução nº 139 e no Parecer nº 217, 

aprovados em 20 de agosto de 2013; 

  

XVIII – renovar o reconhecimento do curso de Bacharelado 

em Engenharia Civil, ofertado no campus II da Universidade Regional de Blumenau 

(FURB), mantida pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, com sede no 

Município de Blumenau, até a publicação do resultado do próximo CPC, referente ao 



Ciclo Avaliativo do SINAES, com base na Resolução nº 140 e no Parecer nº 218, 

aprovados em 20 de agosto de 2013; 

  

XIX – não acolher o pedido de reconsideração ao Parecer nº 

316/2012, que denegou a autorização para funcionamento do polo de Educação a 

Distância e a oferta dos cursos Técnico de Nível Médio em Design de Interiores e 

Técnico em Paisagismo, Eixo Tecnológico Produção Industrial, na modalidade de 

Educação a Distância, para a Escola de Formação Profissional Ltda. (IBDI), rede 

privada de ensino, Município de Criciúma, com base no Parecer nº 219, aprovado em 

20 de agosto de 2013; e 

  

XX – denegar o credenciamento e a autorização para 

o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em Transações Imobiliárias e do 

curso Técnico de Nível Médio em Administração, Eixo Tecnológico, Gestão e Negócios, 

na modalidade Educação a Distância, da Escola Técnica ADVANCE Internacional Ltda., 

Município de Florianópolis, com base Parecer nº 220, aprovado em 20 de agosto de 

2013. 

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

publicação. 
  

Florianópolis, 25 de novembro de 2013. 

  

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO 

Nelson Antônio Serpa 
Eduardo Deschamps 

  

 


