
DECRETO Nº 597, de 18 de outubro de 2011 

  
Dispõe sobre a homologação de pareceres do Conselho Estadual de 

Educação. 

  
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 nº 170, de 

7 de agosto de 1998, 

  
D E C R E T A: 

  

Art. 1
o
 Ficam autorizados a funcionar cursos de Técnico de Nível Médio; 

renovados, reconhecidos, credenciados, alterado o estatuto e a autoavaliação 

institucional dos cursos de Educação Superior; o estudo referente à Lei nº 11.769, de 18 

de agosto de 2008, na forma dos seguintes Pareceres e Resoluções do Conselho 

Estadual de Educação (CEE): 
  

I – autoriza o funcionamento do Curso Técnico de Nível Médio em 

Administração, Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, modalidade de educação a 

distância, a ser desenvolvido na Escola Educacional Técnica (EDUTEC), rede privada 

de Ensino, Município de Criciúma, com base no Parecer nº 107, aprovado em 

05/07/2011; 

 

II – prorroga, pelo prazo de 6 (seis) meses, a renovação de 

reconhecimento do Curso de Graduação em Educação Física (Licenciatura e 

Bacharelado), oferecido pelo Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID), 

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

Florianópolis, a contar de 28 de julho de 2011, com base na Resolução nº 039 e no 

Parecer nº 108, aprovados em 09/08/2011; 

 

III – reconhece o Programa de Pós-Graduação stricto sensu - Mestrado 

Acadêmico em Teatro, oferecido no Centro de Artes (CEART), da UDESC, Município 

de Florianópolis, pelo prazo de 3 (três) anos, com base na Resolução nº 040 e no 

Parecer nº 109, aprovados em 09/08/2011; 

IV – renova o reconhecimento do Curso de Letras – Habilitação 

Português/Inglês e respectivas Literaturas, oferecido no campus de Criciúma, da 

Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Município de Criciúma, pelo 

prazo de 4 (quatro) anos, com base na Resolução nº 041 e no Parecer nº 110, aprovados 

em 09/08/2011; 

V – renova o reconhecimento do Curso de Bacharelado em Farmácia, 

oferecido no campus Universitário de Tubarão, da Universidade do Sul de Santa 

Catarina (UNISUL), Município de Tubarão, pelo prazo de 4 (quatro) anos, com base na 

Resolução nº 042 e no Parecer nº 111, aprovados em 09/08/2011; 

VI – renova o reconhecimento do Curso de Bacharelado em Medicina, 

oferecido no campus de Criciúma, da UNESC, Município de Criciúma, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, com base na Resolução nº 043 e no Parecer nº 112, aprovados em 

09/08/2011; 

VII – renova o reconhecimento do Curso de Ciências Econômicas, 

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



Blumenau, pelo prazo de 4 (quatro) anos, com base na Resolução nº 044 e no Parecer nº 

114, aprovados em 09/08/2011; 

VIII – prorroga pelo prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, a validade do 

reconhecimento do Curso de Comunicação Social - Relações Públicas, oferecido no 

campus Universitário de Mafra, da Universidade do Contestado (UnC), Município de 

Mafra, a contar de 7 de dezembro de 2010, com base na Resolução nº 045 e no Parecer 

nº 116, aprovados em 09/08/2011; 

IX – reconhece o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Segurança 

Empresarial, oferecido no campus de Lages, da Universidade do Planalto Catarinense 

(UNIPLAC), Município de Lages, pelo prazo de 4 (quatro) anos, com base na 

Resolução nº 046 e no Parecer nº 117, aprovados em 09/08/2011; 

X – reconhece o Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia, 

oferecido no campus de Chapecó, da Universidade Comunitária da Região de Chapecó 

(UNOCHAPECÓ), Município de Chapecó, pelo prazo de 4 (quatro) anos, com base na 

Resolução nº 047 e no Parecer nº 118, aprovados em 09/08/2011; 

XI – renova o reconhecimento do Curso de Bacharelado em Odontologia, 

oferecido no campus de Lages, da UNIPLAC, Município de Lages, pelo prazo de 4 

(quatro) anos, com base na Resolução nº 048 e no Parecer nº 119, aprovados em 

09/08/2011; 

XII – renova o reconhecimento do Curso de Bacharelado em Educação 

Física, oferecido no campus de Chapecó, da UNOCHAPECÓ, Município de Chapecó, 

pelo prazo de 3 (três) anos, com base na Resolução nº 49 e no Parecer nº 120, aprovados 

em 09/08/2011; 

XIII – altera o Estatuto da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP), 

Município de Palhoça, cujo art. 15 passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 15. 

O Diretor da Faculdade será nomeado pelo Prefeito para um mandato de 4 (quatro) 

anos, permitida uma recondução, de acordo com os critérios estabelecidos pela 

legislação vigente”, com base no Parecer nº  121, aprovado em 09/08/2011; 

XIV – reconhece o Curso Superior de Tecnologia em Automação 

Industrial, oferecido no campus Universitário de Tubarão, da UNISUL, Município de 

Tubarão, pelo prazo de 4 (quatro) anos, com base na Resolução nº 050 e no Parecer nº 

122, aprovados em 09/08/2011; 

XV – renova o reconhecimento do Curso de Licenciatura em Letras - 

Habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, oferecido no campus de Lages, da 

UNIPLAC, Município de Lages, pelo prazo de 3 (três) anos, com base na Resolução nº 

051 e no Parecer nº 123, aprovados em 09/08/2011; 

XVI – credencia a Fundação Escola de Governo (ENA), a ofertar os 

Cursos de Pós-Graduação lato sensu e autoriza o funcionamento dos Cursos de 

Especialização em Controle Externo nas Concessões de Serviços Públicos e em Estudos 

Estratégicos em Administração Pública, Município de Florianópolis, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, com base na Resolução nº 052 e no Parecer nº 124, aprovados em 

09/08/2011; 

XVII – autoriza o funcionamento do Curso Técnico de Nível Médio em 

Óptica, Eixo Tecnológico de Ambiente, Saúde e Segurança, a ser desenvolvido na 

Óptica Cursos, em parceria com a Óptica Diniz, rede privada de ensino, Município de 

Florianópolis, com base no Parecer nº 125, aprovado em 09/08/2011; 

XVIII – autoriza o funcionamento do Curso Técnico de Nível Médio em 

Prótese Dentária, Eixo Tecnológico de Ambiente, Saúde e Segurança, a ser 

desenvolvido no Instituto Filadélfia, rede privada de ensino, Município de Itajaí, com 

base no Parecer nº 126, aprovado em 09/08/2011; 



XIX – autoriza o funcionamento do Curso Técnico de Nível Médio em 

Eletromecânica, Eixo Tecnológico de Controle e Processos Industriais, a ser 

desenvolvido no SENAI de Capivari de Baixo, em parceria com o Instituto Votorantin, 

na Unidade de Montagem no Município de Imbituba, rede privada de ensino, com base 

no Parecer nº 127, aprovado em 09/08/2011; 

XX – reconhece o Programa Especial de Formação Pedagógica de 

Licenciatura em Sociologia para o Ensino Médio, na modalidade de educação a 

distância, oferecido no campus Universitário UnisulVirtual, da UNISUL, Município de 

Tubarão, pelo prazo de 4 (quatro) anos, com base na Resolução nº 053 e no Parecer nº 

128, aprovados em 09/08/2011; e 

XXI – estabelece normas complementares, no âmbito do Sistema 

Estadual de Ensino, à Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, que trata da oferta 

obrigatória de conteúdos de Música no componente curricular de Arte, na Educação 

Básica, com base na Resolução nº 075 e no Parecer nº 263, aprovados em 07/12/2010. 

  

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

  

Florianópolis, 18 de outubro de 2011 

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO 

Antonio Ceron  

Marco Antonio Tebaldi 
  

  

ERRATA 

Secretaria de Estado da Educação (SED) 

Decreto nº 597, publicado no DOE nº 19.196, de 19 de outubro 

de 2011, pag. 5 

ONDE SE LÊ LEIA-SE 

 Art. 1º ... 

XII - renova o reconhecimento 

do Curso de Bacharelado em 

Educação Física, oferecido no 

campus de Chapecó, da 

UNOCHAPECÓ, Município de 

Chapecó, pelo prazo de 3 (três) 

anos, com base na Resolução 

n
o
 49 e no Parecer n

o
 120, 

aprovados em 09/08/2011;... 

  

Art. 1º ... 

XII – reconhece o Curso de 

Bacharelado em Educação 

Física, oferecido no campus de 

Chapecó, da UNOCHAPECÓ, 

Município de Chapecó, pelo 

prazo de 3 (três) anos, com 

base na Resolução n
o
 049 e no 

Parecer n
o
 120, aprovados em 

09/08/2011;... 

  
  

  

  


