
DECRETO Nº 899, de 26 de março 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 autorizados a funcionar o Curso de Ensino Médio; 

renovados e reconhecidos os cursos de Educação Superior; na forma dos seguintes 

Pareceres e Resoluções do CEE, aprovados em 14 de fevereiro de 2012: 

  

I – autoriza o funcionamento do curso de Ensino Médio, a ser 

desenvolvido no Centro Social Marista de São José, rede privada de ensino, 

Município de São José, com base no Parecer nº 001; 

II – reconhece o curso de graduação em Farmácia, oferecido 

no campus de Orleans, do Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE), 

Município de Orleans, pelo prazo de 3 (três) anos, com base na Resolução nº 001 e 

no Parecer nº 002; 

III – renova o reconhecimento do curso superior de Tecnologia em 

Sistemas de Informação, oferecido no campus II, do Centro de Educação do 

Planalto Norte (CEPLAN), Município de São Bento do Sul, da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), Município de Florianópolis, pelo prazo de 

4 (quatro) anos, com base na Resolução nº 002 e no Parecer nº 003; 

IV – renova o reconhecimento do curso de graduação em Medicina 

Veterinária, oferecido no campus de Canoinhas, da Universidade do Contestado 



(UnC), Município de Mafra, pelo prazo de 4 (quatro) anos, com base na Resolução nº 

003 e no Parecer nº 004; 

V – reconhece o curso de graduação em Medicina Veterinária, 

oferecido fora de sede em convênio com o UNIBAVE, Município de Orleans, da 

UnC, Município de Mafra, pelo prazo de 3 (três) anos, com base na Resolução nº 004 

e no Parecer nº 005; 

VI – reconhece o curso de Pedagogia, na modalidade a distância, 

oferecido pelo núcleo das licenciaturas, da Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI), Município de Itajaí, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com base na 

Resolução nº 005 e no Parecer nº 008. 

  

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

  

Florianópolis, 26 de março de 2012 

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO 

Derly Massaud de Anunciação 

Eduardo Deschamps 

 


