
DECRETO Nº 1.153, de 30 de agosto 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, aprovados 

em 19 de junho de 2012, para:  

  

I – considerar que as turmas oferecidas no contexto do Plano Nacional de Formação 

de Professores (PARFOR), pela Universidade Regional de Blumenau (FURB), apesar de sua 

excepcionalidade, são turmas de cursos oferecidos pela Instituição, não caracterizando, portanto, 

como novos cursos, gozando as mesmas prerrogativas atinentes ao curso de que fazem parte, 

Município de Blumenau, com base no Parecer nº 128;  

II – renovar o reconhecimento do curso dDe graduação em Engenharia 

Mecânica (Bacharelado), oferecido pelo Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), no campus 

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

Município de Florianópolis, até a publicação do próximo relatório de avaliação trienal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com base na 

Resolução nº 064 e no Parecer nº 129; 

III – renovar o reconhecimento do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo 

(Bacharelado), oferecido pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas – Comunicação, Turismo e 

Lazer, no campus Balneário Camboriú, sem avaliação externa, nos termos do art. 50, § 2º, da 

Resolução CEE nº 100, de 22 de novembro de 2011, da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), 

Município de Itajaí, até a publicação do atual Conceito Preliminar de Curso (CPC), com base na 

Resolução nº 065 e no Parecer nº 130; 

IV – renovar o reconhecimento do curso de graduação em Engenharia Industrial 

Mecânica (Bacharelado), oferecido pelo Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar 

(CTTMar), no campus Itajaí, inclusive com as 55 (cinquenta e cinco) vagas remanejadas no campus 

de São José, sem avaliação externa, nos termos do art. 50, § 2º, da Resolução CEE nº 100, de 2011, 

da UNIVALI, Município de Itajaí, até a publicação do resultado do próximo CPC, com base na 

Resolução nº 066 e no Parecer nº 131; 

V – renovar o reconhecimento do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo 

(Bacharelado), oferecido nos campi de São Miguel do Oeste e Xanxerê, da Universidade do Oeste 

de Santa Catarina (UNOESC), Município de Joaçaba, até a publicação do atual CPC, com base na 

Resolução nº 067 e no Parecer nº 132; 

VI – renovar o reconhecimento do programa de pós-graduação stricto sensu – 

Mestrado Acadêmico em Ciência e Engenharia de Materiais, oferecido pelo CCT, no campus II, 

Município de Joinville, da UDESC, Município de Florianópolis, até a publicação do próximo 

relatório de avaliação trienal da CAPES, com base na Resolução nº 068 e no Parecer nº 133; 

VII – renovar o reconhecimento do curso de graduação em Enfermagem 

(Bacharelado), 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 069 e no Parecer nº 134; 



VIII – reconhecer o curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior, oferecido 

no campus I da Universidade Regional de Blumenau (FURB), Município de Blumenau, até a 

publicação do resultado do próximo CPC, com base na Resolução nº 070 e no Parecer nº 135; 

IX – autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em Programação 

de Jogos Digitais, Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação, a ser desenvolvido no Centro 

Integrado de Cursos (CENAIC), rede privada de ensino, Município de Joinville, com base no 

Parecer nº 137; e 

X – ratificar que o Colégio Carlos Drummond de Andrade, Município de Capinzal, 

está descredenciado, e que o Parecer nº 536, de 10 de dezembro de 2002, teve seus efeitos cessados 

pela Resolução nº 074, de 7 de dezembro de 2010, uma vez que não entrou com novo pedido de 

autorização nos termos previstos; proibir a mantenedora do Colégio Carlos Drummond de Andrade 

de ingressar com processos de autorização de cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), níveis 

de Ensino Fundamental e Médio, junto ao CEE, pelo prazo de 3 (três) anos, conforme estabelecem 

os arts. 63, 68, 69 e 70 da Resolução nº 061, de 22 de agosto de 2006, Município de Florianópolis, 

com base no Parecer nº 139.  

  

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

  

Florianópolis, 30 de agosto de 2012 
  

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO 

Derly Massaud de Anunciação 

Eduardo Deschamps 

  
 


