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A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OS ATOS REGULATÓRIOS 
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

APRESENTAÇÃO
A Coordenação de Estrutura e Funcionamento 

- DLE/SEED, considerando a importância do 
conhecimento sobre a legislação vigente e suas 
implicações no cotidiano das instituições de ensino, 
elaborou este caderno didático como subsídio ao Agente 
Educacional II que desempenha a função de secretário 
escolar e apoio à administração escolar, para a instrução 
de documentos e procedimentos para a solicitação de atos 
regulatórios da instituição de ensino.

Tendo em vista que as funções exercidas pelo 
Agente Educacional II como secretário escolar e apoio à 
administração escolar são essenciais para o funcionamento 
sistematizado dos cursos ofertados pelas instituições de 
ensino, no presente material, o Coordenador e cursistas 
encontrarão orientações sobre a organização das atividades da 
oficina e também o aporte teórico para conhecimento, fundamentação legal 
e preparação para a prática cotidiana na secretaria escolar da instituição de ensino.

A temática que será abordada no Programa Formação em Ação 2º semestre/2015 
tem fundamental importância para a parceria entre a instituição de ensino, o Núcleo 
Regional da Educação, a Coordenação de Estrutura e Funcionamento/Departamento de 
Legislação Escolar – SEED e o Conselho Estadual de Educação. 

Partindo dessa premissa, a oficina, intitulada A Legislação Vigente e os Atos 
Regulatórios da instituição de Ensino, tem como objetivos:

a) apresentar o amparo legal que determinam as normas para o funcionamento das 
instituições de ensino pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino do Paraná;

b) explicitar quais são os documentos e atos administrativos que compõem os 
protocolados;

c) ressaltar a importância dos atos regulatórios e do Registro de Vida Legal – VLE da 
instituição de ensino para a vida escolar do aluno;

d) alertar para a importância do monitoramento em manter atualizados a Coletânea 
de Legislação; Resoluções; Instruções Normativas; Ordens de Serviço; Ofícios e 
demais documentos;

e) conscientizar da necessidade de aprimoramento profissional contínuo para exercer 
o trabalho na secretaria escolar.
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 A oficina está organizada em 04 (quatro) assuntos, para 04 (quatro) horas de 
atividades, conforme o cronograma abaixo:

ASSUNTO ATIVIDADE ORGANIZAÇÃO TEMPO

A) CONHECENDO 
CONCEITOS DOS ATOS 
ADMINISTRATIVOS 

Leitura do material. Responsável pelo evento. 30 min

Análise e interpretação 
de modelos.

Registro das respostas ao 
questionamento sobre modelos de 
atos administrativos em pequenos 
grupos. 

20 min

B) DAS NORMAS, 
DELIBERAÇÕES DO 
ESTADO DO PARANÁ E 
ATOS REGULATÓRIOS 
DA INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO

Leitura do material. Responsável pelo evento. 30 min

Discussão sobre 
as implicações da 
legislação para a vida 
escolar.

Discussão e registro das respostas ao 
questionamento em pequenos grupos. 20 min

Intervalo 15 min

C) DO REGISTRO DE 
VIDA LEGAL - VLE

Leitura do caderno 
sobre a análise dos 
dados do Registro de 
Vida Legal e registro 
no material.

Responsável pelo evento faz a leitura 
do material, enquanto os cursistas 
complementam, por meio de  registro 
individual, os dados (respostas) sobre o 
registro de vida legal.

45 min

D) DA INSTRUÇÃO 
DE PROTOCOLADOS

Leitura e análise do 
material de apoio. Responsável pelo evento 30 min  

Discussão sobre 
como deve ser 
instruído um processo 
administrativo e 
implicações da 
legislação.

Dividir em pequenos grupos, 
distribuir um modelo de roteiro 
e solicitar análise e registro das 
respostas ao questionamento.

20 min 

E) DA PLENÁRIA
Organização de 
apresentação para
a plenária

Organização dos resumos dos 
registros das respostas aos quatro 
assuntos A, B, C, D e atividades 
propostas no material. 

10 min

Apresentação em plenária destacando 
o que, do previsto em cada assunto, é 
relevante para o trabalho na secretaria 
escolar.

20 min
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Este material deve ser impresso para os cursistas. As atividades deverão ser 
desenvolvidas inicialmente com o grande grupo e a equipe gestora, que tem o papel de 
mediar e instigar o debate a partir das leituras deste material. Após, realizar atividades 
em pequenos grupos.

CONHECENDO CONCEITOS DOS ATOS 
ADMINISTRATIVOS 
Tempo previsto: 50 min
Encaminhamento das Atividades

Esta atividade será realizada, em primeiro momento, pela leitura da apresentação e 
do conteúdo do material, pelo responsável pelo evento (30 min):

Com o intuito de valorizar os procedimentos de acordo com as normas adotadas para 
o bom funcionamento das instituições de ensino no Estado do Paraná, a Coordenação de 
Estrutura e Funcionamento - DLE/SEED, decidiu por elaborar este texto norteador das 
práticas seguidas cotidianamente na elaboração de processos administrativos.

Tendo em vista que o Agente Educacional II que desempenha a função de secretário 
escolar e apoio à administração escolar, tem atribuições que exigem qualificação para o 
desempenho de suas funções, deve estar comprometido com todo o processo educacional, 
inclusive o atendimento à comunidade escolar. O profissional da secretaria de uma 
instituição de ensino deve conhecer os procedimentos para a instrução de processos, a 
organização de documentos e a compreensão de sua importância para a vida escolar de 
sua instituição de ensino.

Ao considerar os diversos segmentos da SEED, incluindo os Núcleos Regionais da 
Educação e a relação com o Conselho Estadual da Educação, procurou-se discorrer sobre 
os vários contextos (legislativo, processual e administrativo) em que os procedimentos 
para os atos regulatórios são elaborados. Partindo do previsto na própria legislação e 
outras fontes, selecionaram-se informações sobre quais e como são e para que servem 
os atos administrativos que tramitam nestes segmentos para a instrução do processo 
administrativo com vistas à expedição dos atos regulatórios da instituição de ensino.
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ATO ADMINISTRATIVO

Vamos dar início às atividades conhecendo e refletindo sobre o conceito a seguir:

“Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública, que, agindo nessa qualidade, tenha por 
fim imediato, adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir 
e declarar direitos ou impor obrigação aos administradores ou a 
si própria” (MEIRELLES, Hely Lopes, et al. 37º.ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2011, p. 154.).

Os atos administrativos podem ser emanados dos poderes: 

EXECUTIVO, LEGISLATIVO OU JUDICIÁRIO.

Para Di Pietro, o conceito pode ser complementado pelos elementos:

“- Manifestação de vontade;
- Praticada pela Administração Pública ou por quem lhe faça às 
vezes;
- Sob o regime de direito público. Com prerrogativas em relação 
ao particular;
- Submissão ao controle judicial” (DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella. Direito Administrativo. 23ª edição. São Paulo: Editora 
Atlas, 2010).

MAS QUAIS SÃO OS ATOS ADMINISTRATIVOS A QUE NOS REFERIMOS?

Esta questão, ao longo desta atividade, trará maior esclarecimento, pois existem várias 
classificações de atos administrativos. Vamos selecionar apenas a classificação quanto à 
forma de exteriorização, que são utilizadas para a instrução de processos administrativos 
relacionados às instituições de ensino, observando que seguem certa hierarquia:

1º CONSTITUIÇÃO – Para Souza, o ato administrativo superior a todas as leis é a 
Constituição:

“A constituição é a base de toda a ordenação jurídica, superior 
a todas as leis, que não podem contrariá-la, sob pena de 
serem inconstitucionais (às vezes, às pessoas do povo dizem 
anticonstitucional, o que dá na mesma, embora não seja o nome 
técnico). Lei inconstitucional não se cumpre, pois não obriga nem 
desobriga ninguém, porque não tem validade. A lei, por sua vez, 
é superior ao decreto, que não pode contrariá-la, sob pena de ser 
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ilegal e não ter validade. O decreto, por seu turno, é superior à 
portaria ou ato normativo similar. Há demais disso, obviamente, 
rígida hierarquia normativa entre a Constituição Federal, as 
constituições estaduais e as leis orgânicas municipais, respeitada 
a competência legislativa de cada ente federativo (União, estados, 
Distrito Federal e municípios)” (Valdinar Monteiro de Souza, 
disponível em http://drvaldinar.jusbrasil.com.br/artigos ).

A seguir pode-se observar um trecho do texto compilado da Constituição Federal, 
disponível em http://www.planalto.gov.br/

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir 
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social 
e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL.

TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição [...]
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2º LEI – Segundo Nunes, “Lei é regra geral justa e permanente, que exprime 
a vontade imperativa do Estado, a que todos são submetidos. Norma 
jurídica obrigatória, de efeito social emanada do poder público competente”. 
(Nunes, Pedro; dicionário de tecnologia jurídica, biblioteca jurídica Freitas Bastos. 
Disponível em http://jus.com.br/forum/17780/o-que-e-lei#ixzz3nA3GtW5v).

Um exemplo de Lei Federal que contém os preceitos obrigatórios é a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional. Veja, a seguir, o exemplo deste trecho da Lei: 

Conheça a Lei na íntegra que está disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9394.htm.

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

TÍTULO I
Da Educação

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do 
ensino, em instituições próprias.

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.

TÍTULO II
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por  finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 

ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.[...]
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3º DECRETO – Segundo o Manual de Comunicação Escrita do Estado, Decreto é um 
ato administrativo da competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, destinado a 
prover situações gerais ou individuais previstas pela legislação.

Os decretos executivos têm por objeto:
a) por em execução uma disposição legal;
b) estabelecer medidas gerais para cumprimento da lei;
c) providenciar sobre matéria de ordem funcional;
d) resolver sobre interesse da Administração;
e) decidir sobre interesse de ordem privada que se prenda ao da Administração;
f) criar, modificar, limitar ou ampliar uma situação jurídica;
g) organizar, reformar ou extinguir serviços públicos dentro da competência do 

Poder Executivo.

Observe o exemplo, disponível em http://www.legislacao.pr.gov.br/, que o 
documento determina normas a serem seguidas e que foram regulamentadas na 
Constituição Estadual e na Lei:

DECRETO N.º 205
Data DIOE: 09/04/1975 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confe-
re o Art. 47, itens II e XVII, da Constituição Estadual, o disposto no Ato Institucional nº 8, 
de 2 de abril de 1969 e Lei nº 6.636, de 29 de novembro de 1974, 

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento e a estrutura da Secretaria de Estado da Educa-
ção e da Cultura, na forma do Anexo que faz parte integrante do presente Decreto. 

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário. 

Curitiba, em 4 de abril de 1975, 154º da Independência e 87º da República. 

JAYME CANET JUNIOR
Governador do Estado

FRANCISCO BORSARI NETTO
Secretário de Estado da Educação e da Cultura
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4º RESOLUÇÃO – “Resolução é o ato pelo qual o Secretário de Estado toma uma 
decisão, impõe uma ordem ou estabelece uma medida”. Em regra, as resoluções dizem 
respeito a questões de ordem administrativa ou regulamentar. A Resolução pode ser 
conjunta quando assinada por mais de um secretário.  (PARANÁ, Manual de Comunicação 
Escrita do Estado). 

Resoluções expedidas pelo Conselho Nacional de Educação normatizam as Diretrizes 
Curriculares Nacionais e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, entre outros assuntos. 
No âmbito estadual, são expedidas pela Secretaria de Estado da Educação.

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento da SEED tem o propósito de garantir 
a regularidade na vida legal das instituições pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino 
(Redes: Estadual, Municipal e Particular), sendo de sua competência:

• análise de processos com as solicitações das instituições de ensino para a emissão 
das Resoluções Secretariais; 

• inserção dos dados das Resoluções Secretariais no Sistema Vida Legal do 
Estabelecimento - VLE; 

• encaminhamento das Resoluções Secretariais para publicação no Diário Oficial 
do Estado; 

• estudo, organização e divulgação da legislação educacional, na sua área de atuação, 

• elaboração do Manual de Procedimentos para os Atos Regulatórios das instituições 
de ensino, aprovado pelo CEE;

• orientação do Regimento Escolar;

• implantação do Sistema Processo On Line.

Observe que a Resolução determina procedimentos e prazos a serem seguidos. Veja 
um exemplo de Resolução Secretarial que a Coordenação de Estrutura e Funcionamento 
organizou e publicou no Diário Oficial do Estado e que está disponível pela Casa Civil, em 
http://www.legislacao.pr.gov.br/:

Resolução SEED xxxx - 15 de Setembro de 2015
 
Publicado no Diário Oficial nº. 9543 de 25 de Setembro de 2015  

Súmula: Reconhece o Ensino Fundamental – Fase II, presencial, na modalidade Educação 
de Jovens e Adultos, do Colégio Estadual .................................................................................... - 
Ensino Fundamental e Médio.

A SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Estadual nº 1473/2015, 
de 22 de maio de 2015 e Resolução nº 1172/2015, de 25 de maio de 2015, 
considerando: a LDB nº 9394/1996, as Deliberações nº 05/2010, 03/2013, e o 
Parecer nº 179/2015 – CEIF, todos do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 
  
RESOLVE:
Art.1º Reconhecer o Ensino Fundamental – Fase II, presencial, na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos, do Colégio Estadual ...........................- Ensino Fundamental e Médio, situado 
na Rua ......................., 301, do Município de ..........................., NRE de ..........................................

§ 1º A instituição de ensino é mantida pelo Estado do Paraná.

§ 2º A Resolução nº 7002/2012, de 21/11/2012, com fundamento no Parecer nº 315/2012 - 
DEJA/SEED, autorizou o funcionamento do curso citado no caput do art. 1º, com vigência até 
31/12/2014.

§ 3º O ato de reconhecimento reporta-se ao período autorizado e o prazo de 05 (cinco) anos, 
será contado no período de 01/01/2015 até 31/12/2019.

§ 4º  A direção da instituição de ensino, deverá solicitar a renovação do reconhecimento à 
SEED/CEF, 180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o prazo concedido no § 3º.

§ 5º A instituição de ensino foi credenciada para a oferta da Educação Básica pela Resolução 
nº 7002/2012, de 21/11/2012 e Parecer nº 315/2012 – DEJA/SEED.

§ 6º Quando ocorrer a cessação da oferta ou da instituição de ensino, a direção deverá oficia-
lizar à SEED/CEF, a fim de formalizá-la legalmente.

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 15 de setembro de 2015.

Fabiana Cristina Campos  
Superintendente da Educação

VOCÊ DEVE ESTAR ATENTO ÀS RESOLUÇÕES 
CONCEDIDAS À SUA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
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4º RESOLUÇÃO – “Resolução é o ato pelo qual o Secretário de Estado toma uma 
decisão, impõe uma ordem ou estabelece uma medida”. Em regra, as resoluções dizem 
respeito a questões de ordem administrativa ou regulamentar. A Resolução pode ser 
conjunta quando assinada por mais de um secretário.  (PARANÁ, Manual de Comunicação 
Escrita do Estado). 

Resoluções expedidas pelo Conselho Nacional de Educação normatizam as Diretrizes 
Curriculares Nacionais e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, entre outros assuntos. 
No âmbito estadual, são expedidas pela Secretaria de Estado da Educação.

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento da SEED tem o propósito de garantir 
a regularidade na vida legal das instituições pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino 
(Redes: Estadual, Municipal e Particular), sendo de sua competência:

• análise de processos com as solicitações das instituições de ensino para a emissão 
das Resoluções Secretariais; 

• inserção dos dados das Resoluções Secretariais no Sistema Vida Legal do 
Estabelecimento - VLE; 

• encaminhamento das Resoluções Secretariais para publicação no Diário Oficial 
do Estado; 

• estudo, organização e divulgação da legislação educacional, na sua área de atuação, 

• elaboração do Manual de Procedimentos para os Atos Regulatórios das instituições 
de ensino, aprovado pelo CEE;

• orientação do Regimento Escolar;

• implantação do Sistema Processo On Line.

Observe que a Resolução determina procedimentos e prazos a serem seguidos. Veja 
um exemplo de Resolução Secretarial que a Coordenação de Estrutura e Funcionamento 
organizou e publicou no Diário Oficial do Estado e que está disponível pela Casa Civil, em 
http://www.legislacao.pr.gov.br/:

Resolução SEED xxxx - 15 de Setembro de 2015
 
Publicado no Diário Oficial nº. 9543 de 25 de Setembro de 2015  

Súmula: Reconhece o Ensino Fundamental – Fase II, presencial, na modalidade Educação 
de Jovens e Adultos, do Colégio Estadual .................................................................................... - 
Ensino Fundamental e Médio.

A SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Estadual nº 1473/2015, 
de 22 de maio de 2015 e Resolução nº 1172/2015, de 25 de maio de 2015, 
considerando: a LDB nº 9394/1996, as Deliberações nº 05/2010, 03/2013, e o 
Parecer nº 179/2015 – CEIF, todos do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 
  
RESOLVE:
Art.1º Reconhecer o Ensino Fundamental – Fase II, presencial, na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos, do Colégio Estadual ...........................- Ensino Fundamental e Médio, situado 
na Rua ......................., 301, do Município de ..........................., NRE de ..........................................

§ 1º A instituição de ensino é mantida pelo Estado do Paraná.

§ 2º A Resolução nº 7002/2012, de 21/11/2012, com fundamento no Parecer nº 315/2012 - 
DEJA/SEED, autorizou o funcionamento do curso citado no caput do art. 1º, com vigência até 
31/12/2014.

§ 3º O ato de reconhecimento reporta-se ao período autorizado e o prazo de 05 (cinco) anos, 
será contado no período de 01/01/2015 até 31/12/2019.

§ 4º  A direção da instituição de ensino, deverá solicitar a renovação do reconhecimento à 
SEED/CEF, 180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o prazo concedido no § 3º.

§ 5º A instituição de ensino foi credenciada para a oferta da Educação Básica pela Resolução 
nº 7002/2012, de 21/11/2012 e Parecer nº 315/2012 – DEJA/SEED.

§ 6º Quando ocorrer a cessação da oferta ou da instituição de ensino, a direção deverá oficia-
lizar à SEED/CEF, a fim de formalizá-la legalmente.

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 15 de setembro de 2015.

Fabiana Cristina Campos  
Superintendente da Educação
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5º DELIBERAÇÃO – é um ato administrativo, normativo ou decisório, emanado de 
órgão colegiado, de autarquias ou de grupos representativos. Pode ser expedida por 
conselhos administrativos ou deliberativos, cujo poder de decisão cabe, em partes iguais, 
a todos os seus componentes. (PARANÁ, Manual de Comunicação Escrita do Estado). 
Ato administrativo realizado por órgão colegiado veja o conceito:

“São atos administrativos normativos ou decisórios emanados de 
órgãos colegiados. Quando normativas, são atos gerais, quando 
decisórias, são atos individuais. Aquelas são sempre superiores a 
estas, de modo que o órgão que as expediu não pode contrariá-las 
nas decisões subsequentes: uma deliberação normativa só se revoga 
ou modifica por outra deliberação normativa; nunca por uma 
deliberação individual do mesmo órgão. As deliberações devem 
sempre obediência ao regulamento e ao regimento que houver para 
a organização e funcionamento do colegiado. Quando expedidas 
em conformidade com as normas superiores são vinculantes 
para a Administração e podem gerar direitos subjetivos para seus 
beneficiários” (http://legislacao.ufsc.br/glossario/).

MAS O QUE É ÓRGÃO COLEGIADO?

São decisões tomadas em grupo, é uma forma de gestão compartilhada por pessoas 
com a mesma autoridade. 

O Conselho Estadual de Educação é um órgão colegiado que normatiza o Sistema 
Estadual de Ensino no Estado do Paraná, expedindo as Deliberações Normativas, que 
estabelecem os procedimentos para a expedição dos atos regulatórios da instituição de 
ensino. As Deliberações estão disponíveis em http://www.cee.pr.gov.br/

Estas Deliberações normatizam o funcionamento das instituições de ensino das 
redes Estadual, Municipal e Particular.

Observe que no cabeçalho do modelo anterior, aparecem Decreto Estadual, 
Deliberações e Parecer, que fundamentam o que está determinado na Resolução.

Veja agora, um trecho da Deliberação nº 03/2013, expedida pelo Conselho Estadual 
da Educação em 04/10/2013, para a normatização da Regulação, Supervisão e Avaliação 
da Educação Básica, no Sistema Estadual de Ensino do Paraná:

PROCESSO N° 2118/2013

DELIBERAÇÃO Nº 03/2013      APROVADA EM 04/10/2013

CONSELHO PLENO

INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: Normas para a Regulação, Supervisão e Avaliação da Educação Básica, no Sistema 
Estadual de Ensino do Paraná

RELATORES: JOSÉ DORIVAL PEREZ, MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD,
MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO E OSCAR ALVES.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO do Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 228 da Constituição Estadual do Paraná, Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação   Nacional - LDBEN, nº 9394/96,de 23/12/1996, Lei Estadual nº 4978/64, de 05 de dezembro 
de 1964, Decreto Estadual nº 5499/12, Deliberação CEE/PR nº 03/12 e tendo em vista a Indicação nº 
01/2013 da Comissão Temporária constituída pela Portaria Nº 06/2013, de 15 de março de 2013, que 
a esta se incorpora,

D E L I B E R A:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES

Art. 1º Esta Deliberação dispõe sobre as normas para a regulação, supervisão e avaliação da Edu-
cação Básica em instituições de ensino mantidas e administradas pelos poderes públicos Estadual 
e Municipal e por pessoas jurídicas ou físicas de direito privado, no âmbito do Sistema Estadual de 
Ensino do Paraná.

§ 1º A regulação consiste na expedição de atos legais do Sistema Estadual de Ensino, por meio de 
Pareceres do Conselho Estadual de Educação do Paraná – CEE/PR e Resoluções da Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná – SEED/PR mediante processo administrativo instaurado para essa 
finalidade.

§ 2º A supervisão é a atividade administrativa pela qual o Sistema Estadual de Ensino, por meio dos 
seus órgãos competentes, acompanha e fiscaliza as atividades educacionais em [...]
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6º PARECER – O Parecer é um procedimento de análise que indica solução favorável ou 
desfavorável a ser aplicada a um caso, fundamentada em dispositivos legais, jurisprudência 
e informações. O parecer fundamenta a Resolução e pode ser:

a) administrativo: refere-se a caso burocrático;
b) científico ou técnico: relaciona-se com matéria específica.  (PARANÁ, Manual de 

Comunicação Escrita do Estado). 
O Parecer antecede a Resolução e aponta solução favorável ou contrária, traz 

justificativa de acordo com a legislação vigente e informações.
Vamos abordar a classificação, disponível em http://www.ambito-juridico.com.br/, 

que se relaciona ao processo administrativo da sua instituição de ensino:

PARECER TÉCNICO
Embora o parecer detenha característica opinativa, há casos em 
que ele não fica subordinado a um ato posterior, emitido por 
autoridade administrativa, para produzir efeitos jurídicos, chamado 
de parecer técnico(...) 
Verifica-se assim, que o parecer técnico consubstancia-se como o 
pronunciamento opinativo de órgão ou agente, sobre determinada 
situação relacionada à sua área técnica de atuação, e que em virtude 
da especificidade da matéria não se subordina, sobressaindo-se 
sobre a hierarquia administrativa, devendo, em decorrência deste 
fato, ser obedecido pelos administrados e administradores, podendo 
apenas, seu mérito, ser discutido por agentes especializados na 
mesma área técnica.

PARECER OBRIGATÓRIO
Preceitua a lei, que alguns atos administrativos devem ser precedidos 
de parecer para sua prática, sendo este o pressuposto/requisito 
do ato, fato que obriga o administrador a solicitá-lo, chamado de 
parecer obrigatório.(...)
Expondo a respeito Carvalho Filho (2010, p. 152) leciona que o 
parecer obrigatório “é emitido por determinação de órgão ativo 
ou de controle, em virtude de preceito normativo que prescreve 
a sua solicitação, como preliminar à emanação do ato que lhe é 
próprio”.

PARECER NORMATIVO
O parecer jurídico nasce, conforme disposto nos itens pretéritos, 
de uma necessidade do administrador, que na maioria das vezes 
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o irroga para uma situação individual. Contudo, há ocasiões, em 
que este mesmo parecer pode tornar-se geral, e ser obrigatória a 
sua aplicação para todos os casos idênticos que passarem a existir, 
chamado neste caso, de parecer normativo. 
Neste sentido, Carvalho Filho (2010, p. 153) afirma que esta 
espécie de parecer, frequente no âmbito administrativo, nasce a 
partir de um ato da autoridade competente, que a transforma em 
um ato geral, ou seja, ele acaba perdendo a característica de ato 
individual a partir da homologação da referida autoridade. e passa 
a ser aplicado a todos os casos idênticos que surgirem após a sua 
normatização.

PARECER PEDAGÓGICO
O parecer não é exatamente uma novidade na prática educacional, 
pois pode ser encontrado tanto em instâncias mais técnicas ou 
administrativas como em instâncias pedagógicas, nestas, para 
formalizar o desempenho de alunos de modalidades distintas 
como a educação infantil e o ensino superior.
Entretanto, o Parecer vem ganhando espaço, sobretudo, nos 
sistemas que optam pela organização curricular por ciclos de 
aprendizagem e, conseqüentemente, por uma avaliação de 
concepção formativa. É nesse contexto que o aqui denominado 
Parecer Pedagógico, dependendo da instituição, recebe outras 
denominações como Relatório Pedagógico, Parecer Descritivo, ou, 
simplesmente, Parecer. É um bom exemplo de como os gêneros 
surgem como resultado de mudanças nas organizações sociais 
(BAZERMAN, 2005, Anais do Evento PG Letras 30 Anos Vol. I 
(1): 481-494).

Alguns Departamentos da SEED, que orientam o desenvolvimento pedagógico dos 
cursos ou ensinos de suas instituições de ensino, expedem Parecer Pedagógico.

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento expede Parecer Técnico. Veja um 
exemplo a seguir:
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SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO ESCOLAR

COORDENAÇÃO DE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

PROTOCOLO Nº XX.XXX.XXX-X
PARECER Nº XX/2015 – CEF/SEED

                               Parecer de análise técnica com vistas à concessão do                  
reconhecimento do Curso Técnico em .............................

 A Chefia do Núcleo Regional da Educação de ........, por meio do Ofício nº xx/xxxx, datado 
de ..../.../....., encaminha a esta Secretaria de Estado da Educação, o protocolado de interesse 
do Colégio …...., situado na Rua …..., ….., no Município de ….., que, pela direção, solicita o 
reconhecimento do Curso Técnico em ........

 A instituição de ensino é mantida por  …...  e foi credenciada no Sistema Estadual de 
Ensino para a oferta da Educação Básica, pela Resolução nº xx/xxxx, de xx/xx/xxxx e Parecer nº 
xx/xxxx – CEF/SEED, até xx/xx/xxxx.

 O Curso Técnico em ......., foi autorizado a funcionar, pelo prazo de xx (xx) anos, com 
implantação simultânea, pela Resolução nº xx/xxxx, de xx/xx/xxxx, com fundamento no Parecer 
nº xx/xxxx – CEE/PR, no período de xx/xx/xxxx até xx/xx/xxxx. [...]

 [...] Consta no processo o Parecer Pedagógico nº xx/xxxx - DET/SEED, informando 
que os aspectos pedagógicos constantes no Plano de Curso estão em conformidade com as 
orientações e com a legislação vigente, à fl. xx.

 Da análise técnica documental do processo esta Coordenação de Estrutura e 
Funcionamento constatou que foi atendido o contido nas Deliberações nº 03/2013 e 05/2013 – 
CEE/PR e no Manual de Procedimentos para os Atos Regulatórios das Instituições de Ensino.

 Face ao exposto e considerando a necessidade de …......................................., esta 
Coordenação é favorável à concessão do reconhecimento do Curso ........, do Colégio …...., do 
Município de ….....

É o Parecer.

Curitiba, xx de xxxx de 2015.

Xxxxxxxx
Assessor(a) Técnico(a)

De acordo:
Maria Goreti Arantes

Coordenadora da Estrutura e Funcionamento
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7º ATOS ORDINÁRIOS – No documento da Universidade Estadual Paulista Júlio 
Mesquita Filho, disponível em http://ib.rc.unesp.br/, intitulado: Os Atos Administrativos 
e sua Redação, os atos ordinários “são os que visam disciplinar o funcionamento da 
Administração e a conduta funcional de seus agentes”. Dentre eles pode-se citar  Portaria, 
Instrução, Circulares ou Ofícios Circulares, Ordens de Serviço, Despacho. 

PORTARIA – Conheça o conceito: “Portaria é um ato administrativo expedido por 
autoridade do poder público com a finalidade de delegar competência, designar membros 
de comissões, dar instruções ou determinações de leis e serviços”. (PARANÁ, Manual de 
Comunicação Escrita do Estado). 

Pela Portaria, considerada ato ordinário, é possível nomear ou designar funcionários 
para desempenhar determinada função ou aplicar medidas de ordem disciplinar a 
subordinados que incidam em falta. 

Veja o exemplo disponível pela Casa Civil em  http://www.legislacao.pr.gov.br

Portaria SEED 1566 - 21 de Novembro de 2014
 
Publicado no Diário Oficial nº. 9346 de 3 de Dezembro de 2014  
 
Súmula: DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO.

O DIRETOR GERAL  DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 
NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM DELEGADAS DE 
ACORDO COM O ARTIGO 2. DA RESOLUCAO  N. 01903/14 DE 10 
DE ABRIL DE 2014, DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 
  
RESOLVE:

DESIGNAR OS FUNCIONÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA AS FUNÇÕES 
DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO QUE ESPECIFICA, EM CARÁTER 
DE SUBSTITUIÇÃO.

G NOME LF CARGO FUNÇÃO ESTABELECIMENTO MUNICIPIO PERIODO

xxxxxx xxxxxxx 52 AE02-01 SECRETARIO/
ESCOLA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 29/11/2014 

28/12/2014

xxxxxx xxxxxxx 52 AE02-01 PREST/SERV/
SECRET xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 29/11/2014 

28/12/2014

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM 21/11/14.
 
EDMUNDO RODRIGUES DA VEIGA NETO  
DIRETOR GERAL
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ESTADO DO PARANÁ
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO Nº                     PROTOCOLO Nº 0.000.000-0

Senhora Presidente da Câmara da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental

INFORMAÇÃO

O presente expediente trata do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino 
Fundamental – Fase II, presencial, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, de interesse 
do............................. do Município de ......................, mantido pelo .......................

Da análise do processo constata-se (fl.xxx) que a instituição não tem Alvará Sanitário e 
apresentou o protocolo nº 0.000.000-0, solicitando a regularização de pendências apontadas 
no Termo de Ajustamento de Conduta, emitido pela Vigilância Sanitária, exigindo que sejam 
atendidas as seguintes ressalvas:

(...) apresentar o Projeto Arquitetônico e Memorial Descritivo e Analítico da instituição 
aprovado na instância competente, para que seja efetivada a liberação do Alvará Sanitário, 
adequar o depósito de GLP, apresentar Laudo do Corpo de Bombeiros.

O pedido foi encaminhado à SEED para providências, mas ainda não houve atendimento 
até o momento, estando a instituição de ensino sem Licença Sanitária, não atendendo aos 
incisos VI e VII, do artigo 45 da Deliberação nº 03/2013-CEE/PR, exigência já da solicitação 
do reconhecimento, embora conste que já participa do Programa de Brigadas Escolares-Defesa 
Civil na Escola. Alerta-se que a solicitação da direção é de 2008.

Portanto, para continuidade da análise que o pedido requer, cabe à mantenedora apensar 
a Licença Sanitária e o Laudo do Corpo de Bombeiros, assegurando as condições de saúde e 
segurança.

Face ao exposto, converta-se o processo em diligência junto à SEED para providências.

É a Informação.

Curitiba, xx de xxxxxx de 2015.

Relator

De acordo.
Em xx/xxxx/2015.

Presidente da CEIF     Presidente do CEE/PR

INFORMAÇÃO - Em linguagem administrativa, a informação é um documento emitido 
por um servidor, acerca de certo fato ou pedido, com o objetivo de instruir um processo 
e subsidiar as decisões da autoridade. Deve ser concisa e indicar possível solução. Por 
exemplo, o Conselho Estadual de Educação tem emitido este documento para que a 
instituição de ensino complemente o processo de acordo com a legislação vigente:
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INSTRUÇÃO NORMATIVA - Instruções são determinações gerais a respeito do modo 
e forma de execução de um serviço público, com a finalidade de orientar os servidores no 
desempenho de suas atribuições e assegurar a unidade de ação na Administração Pública. 
(PARANÁ, Manual de Comunicação Escrita do Estado) veja a seguir:

                                 (Nome do órgão público que emite o documento) 

                                        INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º....., de ..... de ..... de ..... 

Estabelece os procedimentos para entrada de acervos 
Arquivísticos  no Departamento Estadual do Arquivo 

Público do Paraná. 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DO ARQUIVO PÚBLICO, usando 
da atribuição que lhe confere o item V do Art. 27 do Regimento Interno aprovado pelo 
Governador do Estado do Paraná, pela Portaria Governamental n.º ....., de ..... de ..... de 
....., 

RESOLVE:

Estabelecer na forma dos Anexos 1 a 4 os procedimentos a serem observados quando 
da transferência ou do recolhimento de acervos arquivísticos para o Arquivo Público. 

Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos 
fatos ocorridos a partir de ..... de ..... de ..... . 

Local e data

Nome Cargo do signatário
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ATO ADMINISTRATIVO – “Os requisitos dos atos administrativos são: competência, 
finalidade, forma, motivo e objeto. Quanto ao ato da administração, é o ato praticado 
pelos órgãos e entes vinculados à estrutura do poder executivo”.  

Fonte: http://www.coladaweb.com/

Veja um exemplo:
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS – existem normas para modelos de documentos 
mais utilizados no Poder Executivo paranaense, dentre eles, para instruir um processo 
administrativo, selecionamos três, do Manual de Comunicação Escrita do Estado: 

OFÍCIO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO:

OFÍCIO

1 Definição e finalidade

Ofício é a correspondência oficial expedida exclusivamente por órgãos públicos. O 
que o distingue de uma carta é o caráter oficial de seu conteúdo e algumas características 
específicas de sua forma. O destinatário pode ser um órgão público ou particular. O ofício 
tem como finalidade veicular matéria administrativa ou de caráter social. 

2 Forma e estrutura

Quanto à forma, o ofício constitui-se de:
a) local e data (dia, mês e ano) alinhados à direita;
b) índice e número: a palavra “Ofício” abreviada (Of.), seguida do número de ordem, 

do ano e da sigla do órgão que expede o documento (separados por barra), abaixo da data 
e alinhados à direita. Ex.: Of. n.º XX/2014-EGGE 

c) assunto ou ementa (recomendável): resumo do teor do documento; 
d) referência: indicação do número e/ou do conteúdo (resumido) do documento a 

que se está respondendo. A referência só é utilizada, portanto, quando o ofício for uma 
resposta;

e) vocativo ou destinatário: tratamento ou cargo do destinatário seguido de vírgula. 
Ex.: “Senhor Superintendente,”; “Senhor Professor,”. No ofício, não se deve usar o 
vocativo “Prezado(a) Senhor(a)”, salvo quando o destinatário não tem indicação de cargo;

f) corpo do texto: exposição do assunto. Consta de uma ligeira introdução e da 
explanação. Se o texto ocupar mais de uma folha, colocam-se endereçamento e iniciais na 
primeira folha e repetem-se o índice e o número nas demais, acrescentando-se o número 
da respectiva folha ex.: Of. n.º XX/2014-EGGE fl. 2. 

g) fecho: fórmula de cortesia. Usam-se fórmulas breves, tais como “Respeitosamente” 
(para autoridades superiores), “Atenciosamente” (para autoridades da mesma hierarquia ou 
de hierarquia inferior). O fecho pode ser centralizado e posicionado acima da assinatura;

h) assinatura: nome do signatário, cargo e função. Obs.: Não se deve deixar para a 
última folha somente o fecho e a assinatura.

TIMBRE DO NÚCLEO REGIONAL DA EDUCAÇÃO

ATO ADMINISTRATIVO Nº ... / ANO 

O(A) Chefe do Núcleo Regional da Educação______, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a Deliberação nº 03/2013 ( e citar a Deliberação específica) do Conselho 
Estadual de Educação do Paraná, 

RESOLVE:

Art. 1º Designar os(as) servidores(as) abaixo relacionados(as), para constituírem a Co-
missão destinada a proceder a Verificação Complementar para fins de …....................................
..........................................., no(a) (nome da instituição de ensino), situado(a) na Rua/Avenida 
…......, nº …., do Município de ….....: 

NOME RG SETOR

Art. 2º Caberá à Comissão, ora designada, após procedida a Verificação mencionada no 
artigo anterior, a apresentação do Relatório Circunstanciado e do Laudo Técnico, formulado 
de acordo com a legislação vigente.

Art. 3º A Comissão ficará responsabilizada pela veracidade das informações prestadas, 
sujeitando-se a sanções previstas em Lei.

Art. 4º Este Ato entrará em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Município, … de …..... de 20.....

Chefe do Núcleo Regional da Educação  de/da _____
Decreto nº ___________________
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Veja um exemplo:
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS – existem normas para modelos de documentos 
mais utilizados no Poder Executivo paranaense, dentre eles, para instruir um processo 
administrativo, selecionamos três, do Manual de Comunicação Escrita do Estado: 

OFÍCIO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO:

OFÍCIO

1 Definição e finalidade

Ofício é a correspondência oficial expedida exclusivamente por órgãos públicos. O 
que o distingue de uma carta é o caráter oficial de seu conteúdo e algumas características 
específicas de sua forma. O destinatário pode ser um órgão público ou particular. O ofício 
tem como finalidade veicular matéria administrativa ou de caráter social. 

2 Forma e estrutura

Quanto à forma, o ofício constitui-se de:
a) local e data (dia, mês e ano) alinhados à direita;
b) índice e número: a palavra “Ofício” abreviada (Of.), seguida do número de ordem, 

do ano e da sigla do órgão que expede o documento (separados por barra), abaixo da data 
e alinhados à direita. Ex.: Of. n.º XX/2014-EGGE 

c) assunto ou ementa (recomendável): resumo do teor do documento; 
d) referência: indicação do número e/ou do conteúdo (resumido) do documento a 

que se está respondendo. A referência só é utilizada, portanto, quando o ofício for uma 
resposta;

e) vocativo ou destinatário: tratamento ou cargo do destinatário seguido de vírgula. 
Ex.: “Senhor Superintendente,”; “Senhor Professor,”. No ofício, não se deve usar o 
vocativo “Prezado(a) Senhor(a)”, salvo quando o destinatário não tem indicação de cargo;

f) corpo do texto: exposição do assunto. Consta de uma ligeira introdução e da 
explanação. Se o texto ocupar mais de uma folha, colocam-se endereçamento e iniciais na 
primeira folha e repetem-se o índice e o número nas demais, acrescentando-se o número 
da respectiva folha ex.: Of. n.º XX/2014-EGGE fl. 2. 

g) fecho: fórmula de cortesia. Usam-se fórmulas breves, tais como “Respeitosamente” 
(para autoridades superiores), “Atenciosamente” (para autoridades da mesma hierarquia ou 
de hierarquia inferior). O fecho pode ser centralizado e posicionado acima da assinatura;

h) assinatura: nome do signatário, cargo e função. Obs.: Não se deve deixar para a 
última folha somente o fecho e a assinatura.

TIMBRE DO NÚCLEO REGIONAL DA EDUCAÇÃO

ATO ADMINISTRATIVO Nº ... / ANO 

O(A) Chefe do Núcleo Regional da Educação______, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a Deliberação nº 03/2013 ( e citar a Deliberação específica) do Conselho 
Estadual de Educação do Paraná, 

RESOLVE:

Art. 1º Designar os(as) servidores(as) abaixo relacionados(as), para constituírem a Co-
missão destinada a proceder a Verificação Complementar para fins de …....................................
..........................................., no(a) (nome da instituição de ensino), situado(a) na Rua/Avenida 
…......, nº …., do Município de ….....: 

NOME RG SETOR

Art. 2º Caberá à Comissão, ora designada, após procedida a Verificação mencionada no 
artigo anterior, a apresentação do Relatório Circunstanciado e do Laudo Técnico, formulado 
de acordo com a legislação vigente.

Art. 3º A Comissão ficará responsabilizada pela veracidade das informações prestadas, 
sujeitando-se a sanções previstas em Lei.

Art. 4º Este Ato entrará em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Município, … de …..... de 20.....

Chefe do Núcleo Regional da Educação  de/da _____
Decreto nº ___________________
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i) anexo: no caso em que o ofício encaminhar documento, isto deve ficar explicitado no 
corpo do texto. Também deve constar no rodapé, à direita da folha, antes do endereçamento, 
a palavra Anexo. Exemplo: Em resposta ao Aviso n.° 12, de 1.° de fevereiro de 2012, 
encaminho, em anexo, cópia do Ofício n.° 34, de 3 de abril de 2011, do Departamento-
Geral de Administração, que trata da requisição do servidor ............... 

j) endereçamento: deve constar a forma de tratamento e o designativo do cargo ou a 
função do destinatário, seguidos da localidade de destino. O endereço é colocado no canto 
inferior esquerdo da primeira folha; 

k) identificação do redator e digitador: iniciais em letras maiúsculas, separadas por 
barra, e fonte menor que o restante do texto, abaixo do endereçamento. Ex.: OP/MIR. 

Se a redação e a digitação forem feitas pela mesma pessoa, basta colocar as iniciais 
após a barra diagonal. Ex.: /MIR. 

(Nome do órgão público que emite o documento)

Ex.: Of. nº. XX/2014-EGGE       Curitiba, ... de ..... de ..... 

Assunto: Programa de Parcerias - 2013 
Documentos do curso ............... 

Diretor,

Encaminhamos a documentação original referente ao curso ..............., realizado  nesta 
Gerência Executiva da Escola de Governo do Paraná, no período de ..... a ..... de ..... de  2013: 

• Controle de Frequência
• Controle de Conteúdo 
• Formulários de Avaliação de Satisfação – alunos
• Formulário de Conclusão de Curso 
• Questionário Avaliação 
• Ateste de Realização de Curso 

Atenciosamente, 

Nome
Cargo do signatário

Ao Senhor 
Nome 
Diretor da .......... 
Brasília - DF 
OP/MIR. 



21

A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OS ATOS REGULATÓRIOS 
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

REQUERIMENTO

1 Definição e finalidade

Requerimento é o instrumento que serve para solicitar algo a uma autoridade do 
serviço público.

2 Forma e estrutura

a) vocativo: pronome de tratamento, seguido do cargo ou função da autoridade a 
quem é dirigido o requerimento (Senhor Diretor, Senhora Secretária);

b) corpo do texto: nome e identificação do requerente, seguido da solicitação;
c) fecho: parte que encerra o requerimento; 
Fechos usuais: Nestes termos, pede deferimento. ou Nestes termos, aguarda 

deferimento. Ou Nestes termos, espera deferimento.
d) local e data (dia, mês e ano): colocados logo após o fecho;
e) assinatura do requerente.

Obs.: usualmente, utiliza-se o título REQUERIMENTO para identificar o documento.

(Nome do órgão público que emite o documento)

REQUERIMENTO

Senhor Secretário de Estado da Educação,

 .........., RG n.º ....., Diretora da Escola .........., requer a Vossa Excelência a Renovação da 
Autorização de funcionamento do Ensino Fundamental (anos iniciais), a partir de 2014. 

Nestes termos, 
aguarda deferimento.

Local e data

Nome 
Cargo do signatário
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1 Definição e finalidade

Declaração é um ato afirmativo da existência ou não de um direito ou de um fato. 
Pode ser manifestada em causa própria ou referir-se a outra pessoa. Quando a declaração 
provém de alguma autoridade, recebe várias denominações, conforme o caso: aviso, edital, 
instrução, despacho, decisão, ofício, portaria, sentença; ou segundo as circunstâncias e a 
finalidade: declaração de direito, de vontade, de ausência, de crédito, de guerra, de falência, 
de interdição, de nascimento, de renda, de princípios. 

Inicia-se uma declaração assim:
Declaro, para fins de prova, ....
Declaro, para os devidos fins, que...
Declaro, a pedido verbal de .....

2 Forma e estrutura

a) título: DECLARAÇÃO, em letras maiúsculas e centralizadas acima do texto;
b) texto: inicia-se sempre com a palavra “declaro” ou “declaramos” e, em seguida, a 

exposição do assunto;
c) local e data (dia, mês e ano); 
d) assinatura: nome do emitente e o respectivo cargo.

(Nome do órgão público que emite o documento)

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o servidor .........., RG n.º ....., lotado na .........., participou do 
curso Criatividade e Inovação: Competências Essenciais no Contexto da Gestão para Resultados, 
nos dias ....., das ..... às ..... .

Por ser verdade, firmamos a presente.

Local e data

Nome 
Cargo do signatário

Lembre-se que entre suas atribuições você deve: 
• organizar a Coletânea de Legislação; Resoluções; Instruções Normativas; Ordens 

de Serviço;  Ofícios e demais documentos; 
• participar de cursos de aprimoramento profissional porque a legislação está em 

constante atualização;
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Questionamento para reflexão e prática em pequenos grupos (20 min):

a) Após a leitura do material, o responsável pelo evento fará o questionamento ao 
grande grupo de cursistas de como eles percebem a importância do conhecimento desses 
atos administrativos para o trabalho cotidiano. Sugere-se o registro das respostas por um 
redator.

b) É importante que a equipe gestora problematize a frase “É importante para 
o seu trabalho conhecer a finalidade da aplicação desses atos administrativos?”, 
levando à reflexão sobre como percebem e veem a sua importância.

c) Em pequenos grupos, partindo da realidade das escolas onde atuam e fundamentados 
no material disponibilizado, propor que registrem a maneira como veem a aplicação dos 
atos administrativos e sua importância para a secretaria escolar.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

DAS NORMAS, DELIBERAÇÕES DO ESTADO 
DO PARANÁ E ATOS REGULATÓRIOS DA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
Tempo previsto: 45 min
Encaminhamento das Atividades

Esta atividade será realizada, em primeiro momento, pela leitura da apresentação e 
do conteúdo pelo responsável pelo evento (25 min):

A ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL

O Conselho Estadual de Educação é, antes de tudo, um órgão público voltado para 
garantir, na sua especificidade, um direito constitucional da cidadania. 

Tem como prioridade a função normativa, pelo qual um conselheiro interpreta a 
legislação com os devidos cuidados.

Nesse sentido, o exercício da função normativa é prerrogativa desses entes federativos 
no que tange às suas atribuições referentes à educação escolar, atuando sempre como 
órgãos normativos em cooperação recíproca, conforme postulado nos artigos 211 e 213 
da Constituição Federal.
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O zelo pela qualidade do ensino a ser ofertadas por instituições públicas e privadas 
evidencia que tal serviço público deve ser avaliado desde seu processo de credenciamento 
para a oferta da Educação Básica.

A atuação do poder público, pelos mecanismos de credenciamento e reconhecimento 
é crucial para que não haja profissionais desqualificados atuando no mercado profissional 
e nem irregularidades praticadas pela instituição de ensino.

Todas as instituições estão sujeitas à legislação de ensino, aos atos e Deliberações do 
Poder Executivo Federal (MEC), do Conselho Nacional de Educação (CNE), do Conselho 
Estadual de Educação (CEE) e da Secretaria de Estado da Educação (SEED).

 

DELIBERAÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ

O Conselho Estadual de Educação, tendo como prioridade a função normativa, 
pelo qual um conselheiro interpreta a legislação com os devidos cuidados, expede as 
Deliberações e Pareceres que estabelecem as normas a serem executadas.

Para o Sistema Estadual de Ensino do Estado do Paraná está normatizada a regulação, 
supervisão e avaliação da Educação Básica para as três redes:

A regulação consiste na expedição de atos legais do Sistema Estadual de Ensino, por 
meio de Pareceres do Conselho Estadual de Educação – CEE/PR, dos Departamentos 
- (DEJA, DEDI, DET, DEE/SUED/SEED) e da Coordenação de Estrutura e 
Funcionamento - CEF/DLE/SUED/ /SEED, que fundamentam as Resoluções 
Secretariais, mediante processo administrativo instaurado para essa finalidade.

CEE

Órgão 
Normatizador

SEED
Órgão Executor

Mantida e 
administrada pelo 

poder público
 ESTADUAL

Mantida e 
administrada pelo 

poder público 
MUNICIPAL

Mantida e administrada 
por pessoas jurídicas ou 
físicas de direito privado

PARTICULAR
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VOCÊ OBSERVOU O CABEÇALHO DO MODELO DE RESOLUÇÃO 
APRESENTADO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS?

Veja que aparece a indicação desses atos administrativos normativos, pois são eles 
que determinam as normas descritas no corpo de texto da Resolução:

A Educação Básica compreende várias modalidades de ensino, que são normatizadas 
por várias Deliberações do CEE/PR:

• Educação Infantil – nº 02/2014 e nº 03/2013
• Ensino Médio – nº 03/2013
• Ensino Fundamental – nº 03/2006 e nº 03/2013
• Educação Profissional Técnica de Nível Médio – nº 05/2013 e nº 03/2013
• Educação de Jovens e  Adultos – nº 05/2010 e nº 03/2013
• Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, na modalidade Normal, nível Médio – nº 10/1999 e nº 03/2013
• Educação Especial – nº 02/2003 e nº 03/2013
• Educação a distância – nº 01/2007, nº 05/2010, nº 05/2013 e nº 03/2013.

Estas Deliberações estão disponíveis em: http://www.cee.pr.gov.br/

ATOS REGULATÓRIOS 
A instituição de ensino, além de ter normatizada a organização do Projeto Político-

Pedagógico, das Propostas Pedagógicas dos ensinos ou Planos de Cursos, também segue 
normas para constatação das condições de localização, acesso, segurança, salubridade, 
saneamento, iluminação, higiene, a condição dos recursos físicos, materiais e humanos e 
do Regimento Escolar de sua instituição de ensino. Neste caso, você ao instruir o processo 
administrativo de sua instituição de ensino, deve anexar a documentação necessária para 
comprovar o bom funcionamento e verificar se está de acordo com as normas.

O art. 2º, da Deliberação nº 03/2013, determina que a vinculação das instituições de 
ensino que ofertam a Educação Básica se estabelece mediante os seguintes e sucessivos 
atos regulatórios:

“A SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Estadual nº 1473/2015, de 22 de maio de 
2015 e Resolução nº 1172/2015, de 25 de maio de 2015, considerando: a LDB nº 9394/1996, 
as Deliberações nº 05/2010, 03/2013, e o Parecer nº 179/2015 – CEIF, todos do CONSELHO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO”.
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• Credenciamento de instituição de ensino;
• Renovação de credenciamento de instituição de ensino;
• Autorização para funcionamento de curso e programa;
• Renovação de autorização para funcionamento de curso ou programa;
• Reconhecimento de curso;
• Renovação de reconhecimento de curso;
• Alterações de endereço e entidade mantenedora;
• Cessação de atividades e da própria instituição.

AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SÃO OBRIGADAS A AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL E 
ACESSÍVEL AO PÚBLICO, CÓPIA DESSES ATOS REGULATÓRIOS.

A documentação apresentada pelas instituições de ensino para instruir os pedidos 
de atos regulatórios previstos na Deliberação nº 03/2013 – CEE/PR, será anexada ao 
respectivo protocolado o qual, até sua conclusão, ficará em poder e responsabilidade dos 
Núcleos Regionais da Educação e, quando for o caso, devolvido à instituição de ensino 
solicitante (art.93).

Em atendimento ao art. 99, da Deliberação nº 03/2013 – CEE/PR, a Coordenação de 
Estrutura e Funcionamento – CEF/SEED elaborou o Manual de Procedimentos para 
Os Atos Regulatórios das Instituições de Ensino do Sistema Estadual de Ensino 
do Paraná, que apresenta informações, orientações e formulários com a finalidade de 
tornar mais ágil e lógico o trabalho da instrução dos processos administrativos. O volume 
I apresenta os roteiros a serem seguidos inicialmente pela instituição de ensino e com 
prosseguimento pelo Núcleo Regional da Educação e o Volume II indica sugestões de 
formulários. Os roteiros apresentados no Manual seguem o disposto nas Deliberações de 
acordo com o curso e o assunto a ser solicitado pela instituição de ensino.

Você pode acessá-lo em: www.educacao.pr.gov.br, clicando em Institucional, 
Superintendência da Educação, Departamento de Legislação Escolar, ícone MANUAIS.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO ESCOLAR
COORDENAÇÃO DE ESTRUTURA E 

FUNCIONAMENTO

PROCEDIMENTOS PARA OS ATOS 
REGULATÓRIOS DAS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 
DO PARANÁ

VOLUME I 
MANUAL

DELIBERAÇÕES CEE/PR nºs 03/98, 
10/99, 02/03, 02/05, 03/06, 08/06, 

 01/07,  05/10, 03/13 e 05/13.

CURITIBA
2014
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É importante saber que:

• A nomenclatura das instituições de ensino pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino 
do Paraná deve ser aposta em todos os documentos, conforme legislação e normas 
vigentes, assim como deve constar a correta indicação da entidade mantenedora (art. 95). 
A nomenclatura é normatizada pela Constituição do Estado do Paraná de 1989, art. 238; 
Deliberações nº 03/1998; nº 05/2010; nº 03/2013; nº 05/2013; nº 02/2014;

• O Regimento Escolar segue a normatização da Deliberação nº 16/1999 – CEE/PR e o 
Projeto Político-Pedagógico nº 14/1999 – CEE/PR e a Instrução nº 03/2015 – SUED/
SEED, que orienta a elaboração dos referidos documentos para o Sistema Estadual de 
Ensino;

• As condições para instalação e funcionamento das instituições de ensino seguem a 
Resolução nº 318/2002 – Secretaria de Estado da Saúde - SESA, de 31/07/2002, sendo que 
para a Educação Infantil, a Resolução nº 162/2005 - SESA, de 14/02/2005;

• Para Educação Especial, existe o Manual do Departamento de Educação Especial a ser 
considerado;

• Para receber o Certificado de Conformidade, leia o Decreto Estadual nº 4837 de 
04/06/2012 e a Lei Estadual nº 18424 – 08/01/2015, que instituiu o Programa Brigada 
Escolar – Defesa Civil na Escola e a Instrução nº 24/2012 – SEED/SUED, de 21/12/2012. O 
Programa Brigada Escolar - Defesa Civil na Escola visa verificar a adequação das unidades 
escolares às normas legais do Corpo de Bombeiros quanto à prevenção de incêndios e 
pânico. Consiste na adequação das escolas estaduais, por meio de placas de sinalização, 
luz de emergência e extintores de incêndio, bem como a formação de brigadas escolares 
em todas as escolas estaduais. Contato: Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (41) 3210 
– 2614;

• Publicado no Diário Oficial nº. 9367 de 9 de Janeiro de 2015, os modelos de Histórico 
Escolar, Guia de Transferência, Relatório Final, Ficha Individual, Certificados e Diplomas 
aprovados pelo Sistema Estadual de Ensino do Paraná, são de uso obrigatório.

• Em todo documento escolar expedido pela instituição de ensino deve constar, 
obrigatoriamente, o número dos atos regulatórios em vigência, expedidos pelo Sistema 
Estadual de Ensino do Paraná;

• Para expedição de certificados ou diplomas de conclusão de curso ou habilitação, exigir-
se-á o respectivo ato de reconhecimento.
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Agora vamos conhecer, de acordo com o previsto na Deliberação nº 03/2013 – 
CEE/PR, os principais Atos Regulatórios expedidos para as instituições de ensino:

DO CREDENCIAMENTO E DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
O credenciamento é o ato do poder público que integra a instituição de ensino ao 

Sistema Estadual de Ensino do Paraná, para a oferta da Educação Básica.
Entretanto, para que seja habilitada a ofertar cursos da Educação Básica, a instituição 

de ensino deverá solicitar e obter, junto à solicitação de credenciamento, o ato regulatório 
da autorização para funcionamento de pelo menos um curso.

A instituição de ensino integrada ao Sistema Estadual de Ensino do Paraná, com 
credenciamento em vigor para atuar na Educação Básica e autorizada em qualquer etapa 
ou modalidade de ensino, estará dispensada de outro credenciamento, exceto para a oferta 
de cursos a distância, de acordo com a Deliberação nº 01/07-CEE/PR.

Nos casos em que a instituição de ensino possuir dois atos de credenciamento, o 
ato com maior tempo de vigência prevalecerá sobre o de menor prazo. Neste caso, houve 
unificação dos credenciamentos. 

Quando a instituição de ensino for Centro Estadual de Educação Profissional, 
continua vinculada ao credenciamento para a oferta da Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio.

 
 

Para a modalidade Educação a Distância, o Núcleo Central é a sede oficial da 
instituição de EaD responsável pela expedição de históricos, certificados e diplomas de 
conclusão de curso. Os polos são unidades escolares descentralizadas, situados em locais 
diversos da sede oficial para as funções pedagógico-administrativas e para momentos 
presenciais de aprendizagem.

O credenciamento será concedido pelo prazo de até dez anos, contados a partir da 
publicação do ato legal. Após parecer favorável da CEF/SEED, a Resolução Secretarial 
será expedida.

O pedido de renovação do credenciamento deve ser protocolado com pelo menos 
180 (cento e oitenta) dias de antecedência do vencimento do ato de credenciamento ou da 
última renovação de credenciamento deste ato.

Credenciamento para a oferta da Educação Básica

Credenciamento para a oferta da Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio

Credenciamento para a oferta da Educação a Distância
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AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS, PROGRAMAS, EXPERIMENTOS 
PEDAGÓGICOS E DESCENTRALIZAÇÃO

A autorização para funcionamento de curso, programa e experimento pedagógico
é ato indispensável, mediante o qual o poder público estadual, após 
processo específico, permite o funcionamento de atividades escolares em 
instituição de ensino, integrada ou a integrar o Sistema Estadual de Ensino.

A autorização prevista no caput, incluindo a descentralização, permitidos pela 
legislação, é concedida mediante análise das condições pelos órgãos competentes da 
SEED/PR e após parecer do CEE/PR, cujos atos estabelecerão prazos e condições de 
funcionamento.

Tratando-se de instituição de ensino mantida pelo Poder Público, deverá ser 
apresentada anuência do Conselho Escolar.

O pedido de autorização ou de sua renovação deverá ser protocolado junto ao NRE, 
com pelo menos cento e oitenta dias antes da data prevista para seu início, ou do término 
da vigência da autorização, respectivamente.

Quando a autorização para funcionamento se referir a Educação Infantil e anos 
iniciais do Ensino Fundamental e, à vista da expressa manifestação da mantenedora 
em não instalar os anos subsequentes, o ato será concedido por um período de até cinco 
anos, podendo ser renovado por igual período, após verificação complementar, acrescida 
de avaliação interna.

Quando a autorização se referir aos anos finais do Ensino Fundamental e para o 
Ensino Médio, o prazo de autorização será a duração do curso e a continuidade da oferta 
dependerá do seu reconhecimento.

A instituição de ensino só poderá iniciar atividades escolares de curso, modalidade, 
etapa, série, ciclo ou período, após a publicação do ato autorizatório, sob pena de anulação 
dos atos escolares praticados antes da devida autorização e responsabilização da autoridade 
causadora do início irregular.

Após parecer favorável do CEE/PR, e/ou dos Departamentos da SEED, será 
expedida a Resolução Secretarial.

DO RECONHECIMENTO E DA RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE CURSOS
O reconhecimento é ato mediante o qual o Poder Público Estadual atesta a qualidade 

pedagógica e as condições educativas das atividades escolares desenvolvidas nos cursos 
ou programas, nos termos do respectivo ato de autorização e, dessa forma, permite a 
continuidade da oferta e a expedição de certificado ou diploma.

O ato de reconhecimento de curso ou programa se reporta ao período autorizado 
e o prazo de até 05 (cinco) anos será contado a partir do vencimento da autorização ou a 
partir de seu vencimento, no caso de renovação do reconhecimento. 
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Após parecer favorável do CEE/PR, o titular da SEED expedirá a Resolução 
Secretarial.

O ato da renovação do reconhecimento será concedido pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos e se iniciará a partir da data de vencimento do reconhecimento, condicionado à 
vigência do prazo do credenciamento ou da renovação desse ato.

Ensino Fundamental 
(anos iniciais)

Renovação da 
Autorização para 
Funcionamento

Ensino Fundamental 
(anos iniciais e 
finais)

Reconhecimento do Ensino 
Fundamental
Renovação do Reconhecimento

EJA – Fase I
Renovação da 
Autorização para 
Funcionamento

EJA – Fases I e II

Reconhecimento do Ensino 
Fundamental, na modalidade 
Educação de Jovens e Adultos
Renovação do Reconhecimento

Quando a instituição de ensino ofertar o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) vai 
solicitar o reconhecimento ou a renovação do reconhecimento.

RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO
Este ato só ocorre quando o ensino em questão for a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental (anos iniciais), EJA – Fase I ou a Educação Especial e o prazo da autorização 
para funcionamento tiver expirado.

MUDANÇAS OU ALTERAÇÕES
A mudança de denominação social de mantenedora, de denominação de instituição de 

ensino implica o encaminhamento, à SEED/PR, de documentos e informações referentes 
às alterações, para análise e expedição e aditamento do ato legal competente, por parte da 
Secretaria. A mudança de endereço da instituição de ensino deverá ser solicitada à SEED/
PR, que a aprovará após comprovar as condições de oferta dos cursos autorizados e suas 
adequações ao novo local.

CESSAÇÃO 
A cessação de atividades é o processo pelo qual é expedido ato autorizando ou 

determinando o encerramento das atividades de instituição de ensino ou de determinado 
curso ou programa.

A cessação de atividades escolares pode ser:
I – voluntária, denominada “Cessação Voluntária de Atividades Escolares”;
II – compulsória, mediante determinação da SEED/PR, por meio de ato expresso, 

denominado “Cessação Compulsória de Atividades Escolares”, emitido após manifestação 
do CEE/PR.
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Observe que a cessação voluntária deverá ser solicitada à SEED/PR pelo responsável 
da instituição de ensino, em expediente específico, depois de ouvido o Conselho Escolar, 
no caso de instituição da rede pública, contendo exposição de motivos e procedimentos a 
serem adotados para a salvaguarda dos direitos dos alunos.

O expediente referido no caput deve ser protocolado com antecedência mínima de 
cento e oitenta dias da data da cessação pretendida.

Após análise do pedido, havendo parecer favorável, a autoridade competente da 
SEED/PR expedirá ato autorizatório próprio de cessação das atividades, com cassação 
dos atos legais e determinação de medidas cabíveis para a salvaguarda dos documentos e 
da vida escolar dos alunos.

Expedido o ato autorizatório de cessação de atividades escolares, a instituição de 
ensino deve comunicar o fato, por escrito, aos pais ou responsáveis, no prazo máximo de 
dez dias úteis.

A cessação de atividades somente será autorizada após a conclusão do período letivo 
em andamento, de acordo com o regime de matrícula e funcionamento da instituição de 
ensino, considerando, ainda, a modalidade adotada pela instituição de ensino.

A cessação compulsória de curso, programa ou outra atividade escolar, ofertados em 
instituição de ensino ocorrerá de forma simultânea e definitiva, quando:

  – expirar o prazo de credenciamento de instituição de ensino ou de sua renovação, 
sem que haja manifestação de responsável pela instituição de ensino quanto à renovação 
do ato;

 – expirar o prazo da autorização para funcionamento de curso, no caso da educação 
infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, ou quando houver previsão legal que 
determine renovação desse ato;

 – expirar o prazo de reconhecimento de curso ou de sua renovação, por omissão do 
responsável pela instituição de ensino, ao não solicitar a renovação do ato;

  – ficar comprovada ausência de qualidade das atividades escolares, após competente 
processo de apuração de irregularidades.

Em qualquer caso de cessação compulsória, a instituição fica proibida de receber
novas matrículas.

Os procedimentos para cessação de atividades da instituição de ensino serão 
orientados por meio de Resolução Secretarial.

É responsabilidade da instituição de ensino cumprir, com exatidão, o plano de 
execução de cessação, garantindo direitos de alunos, com particular atenção para a 
expedição de documentação escolar.
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A cessação das atividades escolares pode ser gradativa ou simultânea, podendo 
ocorrer de forma temporária ou definitiva.

• Quando a cessação das atividades escolares for temporária, o respectivo Ato 
Administrativo expedido pelo NRE deverá indicar o período de vigência de 
suspensão das atividades, que não poderá ser superior a dois anos.

• Uma vez decorrido o período determinado, a instituição de ensino poderá retomar 
as atividades escolares, sem necessidade de qualquer novo ato, exceto se os atos 
legais vencerem no período de cessação temporária.

 

DAS APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E 
SANÇÕES

Nos casos em que a denúncia de irregularidade estiver devidamente comprovada por 
meio de prova lícita e consistente, ou houver fortes indícios de irregularidade, os órgãos 
competentes deverão solicitar à Secretaria de Estado da Educação do Paraná a constituição 
de comissão de sindicância.

MAS QUANDO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO É CONSIDERADA IRREGULAR?
As irregularidades consistem em omissão ou ações contrárias às normas do Sistema 

Estadual de Ensino do Paraná, relativas ao funcionamento de instituição de ensino e aos 
cursos ou programas por ela ofertados.

O indício de irregularidade pode ser procedente de:
I – relatórios apresentados pela equipe de supervisão;
II – notícia divulgada pelos meios de comunicação;
III – análise de processo em tramitação no Sistema Estadual de Ensino do Paraná;
IV – denúncia devidamente formalizada à SEED/PR ou ao CEE/PR;
V – solicitação de outro órgão do Poder Público.

Uma instituição de ensino é considerada irregular quando:
I – os atos legais do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, necessários ao seu 

funcionamento, não tenham sido concedidos;
II – os atos legais estejam expirados e não tenham sido solicitadas suas renovações;
III – teve decretada a cessação compulsória e definitiva das atividades escolares, por 

meio de procedimentos próprios de verificação ou de sindicância.
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Os atos escolares realizados e os documentos expedidos por instituição de ensino 
em situação irregular, na forma do caput e de seus incisos, não têm validade escolar, não 
dão direito a prosseguimento de estudos, não conferem grau de escolarização e não serão 
aceitos ou registrados nos órgãos competentes.

Os prejuízos causados aos alunos em virtude de irregularidade são de exclusiva 
responsabilidade da entidade mantenedora e da administração da instituição que, por tais 
feitos, responderão nos foros competentes.

2. Esta atividade será realizada, pela discussão do conteúdo e registro em 
pequenos grupos mediados pelo responsável pelo evento (20 min):

Após a leitura do material, o responsável pelo evento organizará os cursistas em 
pequenos grupos, solicitará a discussão sobre o conteúdo apresentado por meio da leitura 
e que registrem as respostas por um redator. É necessário cronometrar a atividade:

1. Por que uma instituição de ensino é considerada em situação irregular? Quais 
as irregularidades apontadas neste caderno? Quais as implicações sobre a documentação 
escolar? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Quais os atos regulatórios necessários para o funcionamento dos cursos?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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DO REGISTRO DE VIDA LEGAL
Tempo previsto: 45 min
Encaminhamento das atividades

1. Esta atividade será realizada com a participação individual, que acompanhará 
o passo a passo explicitado na apresentação do material pelo responsável pelo evento 
fazendo anotações no modelo disponibilizado (45 min)

REGISTRO DE VIDA LEGAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO VLE

No Sistema SERE WEB – Registro de Vida Legal das Instituições de   Ensino - 
VLE são inseridas as informações e os códigos que as acompanham que identificam a 
instituição de ensino:

NRE, Município, denominação, endereço, CEP, mantenedora, fone/fax, Cursos, 
tipos de Atos, nº e data do Ato, publicação no DOE, início e fim do prazo de vigência do 
Ato, observações.

Estas informações possibilitam o acompanhamento da regularidade do 
funcionamento da instituição de ensino e das modalidades ofertadas. 

As informações que são inseridas no Sistema SAE, como alterações de dados da 
instituição de ensino, não têm migração imediata, necessitam de um prazo para migrar 
para o Sistema SERE. 

Veja o exemplo de VLE a seguir:

OBSERVE A IMPORTÂNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO REGULATÓRIO NO 
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO – DOE, POIS ESTA DATA O TORNA VÁLIDO.
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a) Circule onde aparecem os dados:
• Núcleo Regional: nº de código e nome do Núcleo Reg. Educação - ........
• Município: nº de código e nome do Município
• Estabelecimento: nº de código e denominação da instituição
• Situação: Ativo
• Endereço: Rua/Avenida......
• CEP: nº
• Mantenedora: denominação da empresa que mantém
• Bairro: Vila ....
• Fone: nº
• FAX: nº

b) Observe que no título “Cursos da Escola” aparecem para cada curso um código 
diferente:
• Curso: 4000 – CURSO FUNDAMENTAL 5/8;
• Curso: 5001 – EJA – ENSINO FUNDAMENTAL 2º;
• Curso: 6406 – SALA REC. S. FI.D.INTEL. TRAN.F.E;
• Curso: 6603 – CAE – AREA DE SURDEZ – ANOS;
• Curso: 4039 – CURSO FUNDAMENTAL 6/9 ANOS.

c) Observe que para cada assunto também existe um código:
• 10 – Autorização de Funcionamento;
• 12 – Reconhecimento;
• 32 – Renovação de Reconhecimento;
• 88 – Cessação Definitiva.

d) Vamos analisar a situação do Curso código 4000 - Fundamental 5/8:
No ASSUNTO código 10 - ato de autorização para funcionamento, aparecem os 
dados:

TIPO DE ATO e Número: RES  2245 – que é a Resolução nº 2245;
DATA ATO: 05/11/1980 – que é a data da Resolução;
Data DOE: 30/04/1981 – é a data da publicação da Resolução no Diário Oficial do 
Estado;
Data Início: 01/01/1980 – é a data do início da vigência concedida pela Resolução;
Data Fim: 31/12/1980 – é a data do término da vigência.
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No ASSUNTO último código 32 – ato de renovação do reconhecimento, aparecem 
os dados:
TIPO DE ATO e Número: RES  6586 – que é a Resolução nº 6586;
DATA ATO: 05/11/2012 – que é a data da Resolução;
Data DOE: 20/11/2012 – é a data da publicação da Resolução no Diário Oficial do 
Estado;
Data Início: 31/12/2010 – é a data do início da vigência concedida pela Resolução;
Data Fim: 31/12/2015 – é a data do término da vigência. 
Lembre-se que a instituição de ensino deveria ter protocolado novo processo administrativo 
de renovação do reconhecimento 180 (cento e oitenta) dias antes de 31/12/2015, ou 
seja, 31/07/2015.

e) Veja que as informações do VLE, código 32 citado acima, estão descritas na 
Resolução Secretarial a seguir:

A documentação escolar expedida aos alunos só terá validade 
a partir de 2016, se este ato regulatório for renovado. 

Você deve realizar sempre esta análise do Registro de Vida Legal e das 
ofertas da sua instituição de ensino para não ocorrer irregularidade.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED                                                   

Resolução nº 6586/2012 

A Superintendente da Secretaria de Estado da Educação, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Resolução nº …./2011 de 03 de março de 2011 e Resolução 
nº …./11 de 04 de março de 2011, considerando: a LDB nº 9394/96, a Deliberação nº 
03/2013 e o Parecer nº xx/2013 - CEIF do Conselho Estadual de Educação,

Resolve:

Art. 1º Renovar o Reconhecimento do Ensino Fundamental (5ª a 8ª série), da 
Escola Estadual …........ - Ensino Fundamental, situada na Rua …...., 306, do Município 
de …......., NRE de …....

§ 1º A instituição de ensino é mantida pelo Estado do Paraná.
§ 2º O ensino citado no caput do artigo foi autorizado pela Resolução nº 2245/1980 

de 05/11/1980 e reconhecido pela Resolução nº 2640/1981 de 19/11/1981. 
§ 3º O último prazo foi concedido pela Resolução nº 6077/2006 de 20/12/2006, 

encerrando-se em 31/12/2010.
§ 4º A renovação do reconhecimento tem o prazo de 05 (cinco) anos a partir de 

31/12/2010 a 31/12/2015.
§ 5º A direção da instituição de ensino deverá solicitar nova renovação do 

reconhecimento, 180 (cento e oitenta) dias antes do término do prazo estipulado no 
parágrafo anterior, atendendo às disposições da Deliberação nº 03/2013 - CEE/PR.

§ 6º A instituição de ensino está credenciada para a oferta da Educação Básica pela 
Resolução nº 1308/2012 de 24/02/2012.

§ 7º Quando ocorrer a cessação da oferta, a direção deverá oficializar à SEED/CEF 
a fim de formalizá-la legalmente.

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 05 de novembro de 2012.

Superintendente da Educação

Referente ao Protocolo nº xxxxxxx    Publicado  no  D.I.O.E 
XXXX              nº ....... de 

20/11/2012
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f) Faça este exercício de análise, completando os dados de acordo com o 

registro do Curso 5001 – EJA – ENSINO FUNDAMENTAL 2º:

CÓDIGO 10
Assunto: ........................................................................................
TIPO DE ATO: .......................................,  
NÚMERO DO ATO: ..................... 
DATA ATO: ......./......./........ – que é a data da Resolução;
Data DOE: ......../....../......... – é a data da publicação da Resolução no Diário Oficial 

do Estado;
Data Início: ....... – é a data do início da vigência concedida pela Resolução;
Data Fim: ....... – é a data do término da vigência. 

CÓDIGO 12
Assunto: .............................................................................................
TIPO DE ATO: .......................................,  
NÚMERO DO ATO: ..................... 
DATA ATO: ......./......./........ – que é a data da Resolução;
Data DOE: ......../....../......... – é a data da publicação da Resolução no Diário Oficial 

do Estado;
Data Início: ....... – é a data do início da vigência concedida pela Resolução;
Data Fim: ....... – é a data do término da vigência.

g) O que você observou sobre os dois atos regulatórios para o curso?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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h) Agora faça este exercício de análise, após a leitura do modelo da Resolução 
nº 1249/2007 que cessou o curso, confira os dados com o VLE e complete os dados 
de acordo com o registro do CÓDIGO 88:

Secretaria de Estado da Educação – SEED 

Resolução nº 1249/2007 – SEED

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas …........................................................., considerando: 
a LDB nº 9394/1996, as Deliberações nº 03/1998 e 04/1999, ambas do Conselho Estadual 
de Educação, e o Parecer nº 647/2007 da COORDENAÇÃO DE ESTRUTURA E 
FUNCIONAMENTO,

RESOLVE:

Art. 1º Cessar voluntária e definitivamente, as atividades escolares relativas ao Ensino 
Fundamental – Fase II, presencial, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, na 
Escola ….., situada na Rua …..., …..…, do Município de …....., NRE …....., mantida pelo...

§ 1º A cessação gradativa teve início no 2º semestre do ano letivo de 2005, motivada 
pela reorganização da Educação de Jovens e Adultos no Estado do Paraná, seguindo as 
orientações do DEJA/SEED.

§ 2º A Resolução nº 1890/2003, de 20/06/2003, com fundamento no Parecer nº xx/
xxxx – CEE/PR, autorizou o funcionamento e reconheceu a oferta na instituição de ensino 
citada no caput do art. 1º, ficando revogada a partir de 01/01/2007.

§ 3º A instituição de ensino continua ofertando o Ensino Fundamental (anos finais) e 
a Educação Especial.

§ 4º O restabelecimento das atividades cessadas fica condicionado a ato de autorização 
para funcionamento do ensino pretendido e a novo relatório pormenorizado preceituado 
na legislação vigente.

Art. 2º Determinar que a documentação escolar fique sob a guarda da própria instituição 
de ensino, sendo de sua responsabilidade a expedição da mesma, quando requerida.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Curitiba, 28 de fevereiro de 2007.

...........................
Diretor Geral

Referente ao protocolo nº      Publicado   no    D.I.O.E
XXX         nº .......... de 23/04/2007
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CÓDIGO 88
Assunto: .............................................................................................
TIPO DE ATO: .......................................,  Número: ........................... 
DATA ATO: ......./......./........ – que é a data da Resolução;
Data DOE: ......../....../......... – é a data da publicação da Resolução no Diário Oficial 

do Estado;
Data Início: 01/07/2005 – neste caso a data do início da cessação concedida é de 

forma gradativa, porém, só foi revogada em 01/01/2007.

Quando a cessação não ocorrer de forma gradativa, só será alimentado o registro da 
data de início da cessação.

Observe que a Resolução determina a guarda e expedição da documentação escolar:

i) Agora concluindo o assunto responda à questão: “Por que é importante 
estarmos atentos aos prazos concedidos aos cursos de sua instituição de ensino?”

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

UMA VEZ QUE HOUVE CESSAÇÃO DEFINITIVA, O CURSO 
ENCERROU SUAS ATIVIDADES E NÃO PODE REALIZAR 
MATRÍCULAS.

Art. 2º Determinar que a documentação escolar fique sob a guarda da 
própria instituição de ensino, sendo de sua responsabilidade a expedição da 
mesma, quando requerida.
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DA INSTRUÇÃO DE PROTOCOLADOS
Tempo previsto: 50 min
Encaminhamento das atividades

1) Esta atividade será realizada, em primeiro momento, pela leitura da 
apresentação e do conteúdo pelo responsável pelo evento (30 min): 

Processo é a unidade documental onde são reunidos oficialmente documentos de 
natureza diversa no decurso de uma ação administrativa, legislativa ou judicial formando 
um conjunto materialmente indivisível, com vistas à obtenção de uma decisão final.

O processo é constituído por: capa, documento inicial, documentos, folhas de 
informações juntadas no decorrer da tramitação e anexos, contracapa com instruções 
sobre o procedimento padrão de tramitação de processos. O NRE vai paginar toda a 
sequência desta documentação. É proibido retirar ou substituir folhas que instruem o 
processo, você pode adicionar ao final, documentos substitutos ou novos documentos. É 
proibido assinar por outra pessoa.

Os processos classificam-se em administrativos ou legislativos. Os legislativos são 
processos que se referem a proposituras e outras matérias legislativas e devem obedecer 
às determinações do Regimento Interno do Órgão que vai julgá-lo. Os processos 
administrativos, que tramitam no poder executivo, são aqueles que se referem a todos os 
casos citados anteriormente.

É proibida a tramitação de processos “em mãos”. Devem tramitar com carga (registro 
onde consta o encaminhamento do processo de uma unidade a outra) e pode ser realizada 
de forma eletrônica ou manual e com despacho (é a manifestação de uma unidade dada 
por escrito: cota, encaminhamento ou informação).

Os processos considerados concluídos ou encerrados retornam para arquivo na 
instituição de ensino.

ATENÇÃO! À DATA DO PROTOCOLADO E AO PRAZO DE 
VENCIMENTO DOS ATOS REGULATÓRIOS.
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PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
Toda solicitação à Secretaria de Estado da Educação, deve ser feita por meio de 

processo administrativo próprio. 

Você já leu o assunto que trata da legislação e dos atos regulatórios da instituição 
de ensino e que existem roteiros constantes no Manual de Procedimentos para os Atos 
Regulatórios das Instituições de Ensino, para instrução de processos que devem seguir 
uma sequência na inserção dos documentos.

Cabe à SEF/NRE orientar as instituições de ensino para a instrução dos processos, 
mas destacamos algumas informações necessárias:
• cada processo é instruído de acordo com o roteiro e Deliberação do CEE 

correspondente à modalidade de ensino em questão;
• você deve organizar criteriosamente os documentos seguindo a ordem desse roteiro;
• o processo deve ter suas páginas numeradas e rubricadas, pelo NRE, no canto superior 

direito, iniciando pelo nº 02. O verso das páginas que estiver em branco, deve ser 
carimbado pelo NRE “EM BRANCO” ou X, conforme orientações da Resolução nº 
707/07-SEAP;
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• você deve monitorar os atos regulatórios com prazos vencidos da VLE;
• controlar o encaminhamento dos processos para não ocorrer um único assunto em 

duplicidade. É fundamental criar um controle;
• verificar a data do protocolado e dos documentos inseridos de acordo com a entrada 

do protocolado no sistema, para que o prazo não vença antes do período de análise da 
CEF/SEED ou do CEE/PR;

• anexar cópia dos documentos (frente e verso);
• indicar a data de início da vigência das ofertas/modalidades de ensino pretendidas, no 

requerimento da instituição que deve ser assinado pelo representante legal;
• para mudança de denominação da instituição de ensino, que use nome de pessoa, 

anexar biografia com data do óbito, e de acordo a legislação vigente;
• anexar cópia das Resoluções Secretariais e dos respectivos Pareceres que as 

fundamentam, referentes ao ensino e credenciamento;
• para Educação Infantil incluir o quadro demonstrativo a seguir:

Docente Habilitação
Nº de alunos 

por
turma

Idade Turma Turno

• cumprir os prazos das diligências, para que os protocolados não permaneçam por 
muito tempo na instituição de ensino;

• indicar docente e sua graduação para cada disciplina, seguindo a ordem da Matriz 
Curricular aprovada para o curso;

• no requerimento para a cessação, indicar a data do encerramento das atividades;
• conhecer o organograma para a tramitação dos processos, para não incorrer em atraso 

da conclusão.

A Comissão de Verificação do NRE vai conferir se a documentação apresentada 
pela instituição de ensino, seu Relatório de Avaliação Interna e o que mais for 
solicitado pelo Roteiro corresponde à realidade. 
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA OS ATOS REGULATÓRIOS DAS INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO - VOLUME I

 Como o citado anteriormente, neste volume foi apresentado roteiros que instruem 
os processos administrativos para a solicitação dos atos regulatórios. Nestes roteiros é 
especificada a documentação que deve compor o protocolado. Os Roteiros são a síntese 
das Deliberações:

• nº 03/2013 – CEE/PR;
• específicas para cada nível ou modalidade de ensino.
A instituição de ensino entrega ao NRE a documentação para iniciar o processo, 

recebendo um número de protocolo. Cabe à instituição de ensino formalizar a solicitação 
pretendida, instruída conforme a referida Deliberação;

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA OS ATOS REGULATÓRIOS DAS INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO - VOLUME II

Neste volume são apresentadas sugestões de formulários:
• Modelos para a coleta de dados para a análise, que devem ser preenchidos pela 

instituição de ensino, incluindo o Relatório de Avaliação Interna;
• Indicadores auxiliares para a construção do Relatório Circunstanciado pela 

Comissão Verificadora;
• Modelos de Atos Oficiais expedidos pelo NRE.

Veja um exemplo de documentos que devem compor um processo de 
CREDENCIAMENTO PARA A OFERTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA para as 
instituições de ensino pertencentes à rede estadual de ensino:

Para a escolha da denominação a instituição deve atender o disposto na Deliberação 
nº 03/1998, 05/2010, 05/2013, 02/2014 e o art. 238, da Constituição do Estado do Paraná 
de 1989:

É vedada a alteração de nomes dos próprios públicos estaduais 
e municipais que contenham nome de pessoas, fatos históricos 
ou geográficos, salvo para correção ou adequação aos termos 
da lei; é vedada também a inscrição de símbolos ou nomes de 
autoridades ou administradores em placas indicadoras de obras ou 
em veículo de propriedade ou a serviço da administração pública e 
direta, indireta ou fundacional do Estado, a partir da promulgação 
dessa Constituição, inclusive a atribuição de nome de pessoa viva 
a bem público de qualquer natureza, pertencente ao Estado ou ao 
Município.
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Observe que para credenciar uma instituição de ensino é necessário que pelo menos 
um curso seja autorizado a funcionar. Segue um roteiro para AUTORIZAÇÃO PARA 
FUNCIONAMENTO para as instituições de ensino pertencentes à rede estadual de 
ensino:

• Capa: sem carimbo de paginação;

• Requerimento contendo: 
Timbre da instituição de ensino
Endereçamento à Secretária de Estado da Educação;
Nome, RG, residência, função (diretor ou representante legal da entidade 
mantenedora);
Identificação da instituição de ensino;
Discriminação da(s) solicitação(ões);
Indicar a data de início para a oferta/modalidade de ensino pretendida e faixa 
etária (quando Educação Infantil);
Local, data
Assinatura do requerente (representante legal da mantenedora);

• Identificação da instituição de ensino: 
Timbre da instituição de ensino;
Denominação;
CNPJ;
Endereço, CEP, telefone, e-mail;
Zona, acesso;
Dependência administrativa;
Entidade Mantenedora;
Endereço, telefone, e-mail da mantenedora; 

• Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal;

• Certidão de propriedade do imóvel ou prova de direito de uso do prédio;

• Laudo da Vigilância Sanitária; 
atualizado

• Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros ou de Conformidade;
atualizado

• Atos regulatórios quando a instituição de ensino já existe:
Decreto ou Resolução com o respectivo Parecer de criação e/ou autorização 
para funcionamento;

• Comprovação da representação legal (diretor);
Ato de designação do diretor.

• Projeto Político-Pedagógico: 
Parecer do NRE de análise da Verificação da Legalidade do PPP atualizado; Este 
Parecer deve ser numerado e datado. Quando houver modificações do PPP, o 
NRE deverá analisá-lo e emitir Parecer Complementar de Verificação da sua 
Legalidade;

• Regimento Escolar: 
Ato(s) Administrativo(s) e Parecer(es) de Aprovação do Regimento Escolar e 
dos respectivos Adendos Regimentais de aprovação pelo NRE, atualizado com 
a legislação vigente;

• Recursos Humanos: 
Relação do corpo técnico e administrativo com suas funções e respectivas 
comprovações de escolaridade;
Folha de rosto seguida dos documentos comprobatórios: cópia do diploma (frente 
e verso) e histórico escolar caso a graduação não seja a mesma da disciplina;

• Quando dualidade administrativa: 
Termo de Cessão de Uso.
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Observe que para credenciar uma instituição de ensino é necessário que pelo menos 
um curso seja autorizado a funcionar. Segue um roteiro para AUTORIZAÇÃO PARA 
FUNCIONAMENTO para as instituições de ensino pertencentes à rede estadual de 
ensino:

• Capa: sem carimbo de paginação;

• Requerimento contendo: 
Timbre da instituição de ensino
Endereçamento à Secretária de Estado da Educação;
Nome, RG, residência, função (diretor ou representante legal da entidade 
mantenedora);
Identificação da instituição de ensino;
Discriminação da(s) solicitação(ões);
Indicar a data de início para a oferta/modalidade de ensino pretendida e faixa 
etária (quando Educação Infantil);
Local, data
Assinatura do requerente (representante legal da mantenedora);

• Identificação da instituição de ensino: 
Timbre da instituição de ensino;
Denominação;
CNPJ;
Endereço, CEP, telefone, e-mail;
Zona, acesso;
Dependência administrativa;
Entidade Mantenedora;
Endereço, telefone, e-mail da mantenedora; 

• Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal;

• Certidão de propriedade do imóvel ou prova de direito de uso do prédio;

• Laudo da Vigilância Sanitária; 
atualizado

• Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros ou de Conformidade;
atualizado

• Atos regulatórios quando a instituição de ensino já existe:
Decreto ou Resolução com o respectivo Parecer de criação e/ou autorização 
para funcionamento;

• Comprovação da representação legal (diretor);
Ato de designação do diretor.

• Projeto Político-Pedagógico: 
Parecer do NRE de análise da Verificação da Legalidade do PPP atualizado; Este 
Parecer deve ser numerado e datado. Quando houver modificações do PPP, o 
NRE deverá analisá-lo e emitir Parecer Complementar de Verificação da sua 
Legalidade;

• Regimento Escolar: 
Ato(s) Administrativo(s) e Parecer(es) de Aprovação do Regimento Escolar e 
dos respectivos Adendos Regimentais de aprovação pelo NRE, atualizado com 
a legislação vigente;

• Recursos Humanos: 
Relação do corpo técnico e administrativo com suas funções e respectivas 
comprovações de escolaridade;
Folha de rosto seguida dos documentos comprobatórios: cópia do diploma (frente 
e verso) e histórico escolar caso a graduação não seja a mesma da disciplina;

• Quando dualidade administrativa: 
Termo de Cessão de Uso.
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• Requerimento ao(à) Secretário(a) de Estado da Educação, assinado pelo(a) representante 
legal da mantenedora;

• Justificativa para a implantação do curso ou ensino;

• Ato de criação (Decreto, Resolução ou Lei).

• Ato de credenciamento da instituição ou de sua renovação, no caso de novo curso ou etapa 
da Educação Básica;

• Termo que comprove a legitimidade da designação do representante legal;

• Descrição das instalações físicas, biblioteca, laboratórios, equipamentos e materiais 
necessários ao desenvolvimento da proposta pedagógica ou plano de curso, de acordo com 
a lei e as normas específicas da modalidade ou etapa da Educação Básica a ser implantada;

• Relação do acervo bibliográfico atualizado e adequado para atendimento dos objetivos 
expressos nos planos dos cursos pretendidos;

• Projeto Político-Pedagógico (para verificação de sua legalidade pelo NRE e emissão de 
Parecer, de acordo com a legislação vigente) e plano de curso em conformidade com as 
normas específicas da modalidade ou etapa da Educação Básica a ser implantada (incluindo 
a Matriz Curricular assinada e carimbada pela direção);

• Regimento Escolar em conformidade com a legislação vigente (para análise a aprovação pelo 
NRE, inclusive os Adendos Regimentais, em consonância com a Deliberação nº 16/99 - CEE/
PR e instruções normativas);

• Relação dos recursos humanos, técnico-administrativos e docentes, comprovada pela 
Comissão de Verificação, disponíveis e compatíveis com a Proposta Pedagógica Curricular 
ou Plano de Curso;

• Indicação de profissional responsável pela manutenção e organização do laboratório;

• Anuência do Conselho Escolar, quando se tratar de instituição de ensino mantida pelo Poder 
Público (§ 3º, art.32, Deliberação nº 03/2013 – CEE/PR)

• Laudo Técnico emitido pela Vigilância Sanitária;

• Certificado de Conformidade (Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros ou de outros 
órgãos competentes) às exigências de prevenção de incêndio e emergências que garantam a 
segurança da comunidade escolar; 

• Plano de Curso exclusivo para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (art. 45, da 
Deliberação nº 05/2013 – CEE/PR);

• Seguir a Deliberação específica para o ensino ou modalidade a ser autorizado.



49

A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OS ATOS REGULATÓRIOS 
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Como citamos, existem roteiros específicos, você pode consultar também o assessor 
técnico do SEF/NRE, que pode passar todas as orientações necessárias para determinado 
assunto. 

OBSERVAÇÕES:

• O ato de designação da direção pela mantenedora, deve conter o texto que lhe 
atribui a representação, uma delas é assinar a documentação da instituição de 
ensino;

• Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros ou Certificado de Conformidade 
(ver informações anteriores);

• Registro de Imóveis, Contrato de Aluguel, Termo de Cessão de Uso:
a Lei do Inquilinato nº 8.245/91, não estipulava prazo mínimo ou máximo para a 

locação, mas foi alterada pela Lei nº 12.112/2009:

Art. 51 - Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o 
locatário terá direito à renovação do contrato, por igual prazo, 
desde que, cumulativamente:
I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com 
prazo determinado;
II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos 
ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;
III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, 
pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

Veja agora um modelo de Termo de Cessão de Uso para instituições de ensino que 
funcionam em dualidade administrativa:



50

A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OS ATOS REGULATÓRIOS 
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

LOGO DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ...............................

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL DO PATRIMÔNIO 
MUNICIPAL
Nº. 0XX/2015

CEDENTE : MUNICÍPIO DE .............

CESSIONÁRIO: ESTADO DO PARANÁ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UTILIZAÇÃO: O Município de ...................... cede ao Estado do Paraná – Secretaria de 
Estado da Educação, a título precário e gratuito, o uso individual do imóvel constituído 
por ..... salas de aula e demais ambientes necessários ao atendimento dos alunos.

CARACTERÍSTICAS: Imóvel localizado no município de ..................., na rua 
........................., nº ....., bairro ........., constituído pelo Lote ...., da Quadra ....., com área de 
terreno de .............. m².

SITUAÇÃO DOMINIAL: O imóvel é de propriedade do Município de ........................, 
registrado no Registro de Imóvel, da Comarca de ..............., Matrícula/Transcrição das 
Transmissões sob o nº ..................

OBSERVAÇÕES:

1 Caberá ao Estado do Paraná/Secretaria de Estado da Educação e a Direção do 
Colégio Estadual .................................

a) Garantir a segurança do imóvel no sentido estrito de inibir furtos, roubos e 
depredações do imóvel pertencente ao patrimônio público;

b) Assumir o ônus financeiro proveniente de gastos com luz, água e telefone.

2 Fica o cessionário responsável pela guarda, proteção e conservação do imóvel, bem 
como dos bens móveis e, também pelas medidas e despesas necessárias ao fiel cumprimento 
do Termo, sem direito a ressarcimento.
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3 Caso seja necessário, o Município, através da Secretaria Municipal de Educação 
poderá fazer uso do prédio, em administração compartilhada, para dar atendimento à 
demanda de Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, tendo prioridade 
na utilização da referida instalação física.

4 Eventuais alterações das características físicas do imóvel serão permitidas somente após 
consulta e autorização do, mediante parecer da Secretaria Municipal da Educação.

5 É proibida a utilização do imóvel para outros fins, bem como a transferência de sua 
cessão, a qualquer título, total ou parcialmente, sob pena do presente Termo tornar-se sem 
efeito.

6 O imóvel cedido poderá ser retomado, a qualquer momento, caso se desvirtue o objeto 
que deu origem ao presente Termo de Cessão.

7 O presente instrumento tem vigência até 31/12/2019, permitida sua prorrogação 
mediante consenso entre as partes.

Nome do Município, .. de ........ de 2015.

PREFEITO(A) MUNICIPAL
SEED - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
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PROCESSOS INSTRUÍDOS EM VOLUME ÚNICO

Após análise dos novos protocolados, tendo como base o Manual de procedimentos 
e a Deliberação nº 03/2013, a CEF/SEED e alguns departamentos da SEED, percebeu-
se a necessidade de análise de todos os documentos solicitados nos roteiros de algumas 
modalidades de ensino.

Assim, a CEF/SEED solicita que sejam encaminhados todos os documentos 
previstos nos roteiros, num único volume, para a emissão dos Pareceres que acompanham 
as Resoluções Secretariais, para o caso dos seguintes assuntos: 
•  Processos da Educação Especial (DEE/CEF/SEED);
•  Processos do Departamento da Diversidade (DEDI/CEF/SEED);
•  Processos de mudança de endereço, mudança de denominação e mudança de entidade 
mantenedora (CEF/SEED);
•   Processos de Cessação de cursos e instituições (CDE/CEF/SEED).

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA
Segundo o art. 57, do Capítulo II, da Deliberação nº 03/2013 – CEE/PR, que trata do 

processo de avaliação institucional, compete ao Poder Público Estadual garantir e avaliar a 
qualidade do ensino ofertado pelas instituições de ensino de Educação Básica, integradas 
ao Sistema Estadual de Ensino, bem como sua conformidade aos princípios estabelecidos 
no art. 3º da Lei nº 9394/96-LDBEN e suas alterações.

• Art. 58. A avaliação institucional será realizada por meio de critérios e instrumentos 
definidos no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, nos termos da 
legislação vigente.

• Art. 59. A avaliação institucional será operacionalizada pela SEED/PR e pelas 
instituições de ensino, no que lhes couber, submetendo os resultados à apreciação 
do CEE/PR.

• Art. 60. A avaliação institucional deve constar no Projeto Político-Pedagógico da 
instituição de ensino, com o fim de nortear a relação estabelecida entre a gestão 
escolar, o professor, o aluno, o conhecimento e a comunidade em que a escola se 
situa.

Partindo dessa interpretação a CEF/SEED, organizou a sugestão de um modelo 
de Relatório de Avaliação Interna para a instituição de ensino que está disponível no 
MANUAL - VOLUME II e deve compor o processo, observe a seguir:
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A instituição de ensino deve realizar o preenchimento dos quadros demonstrativos 
no período dos últimos 05 (cinco) anos sobre:

• Recursos Humanos (funções total/ano);
• Avaliação de cursos e desempenho dos alunos (matrículas, desistentes, transferidos, 

reprovados, concluintes e egressos);
• Descrição dos recursos materiais (acervo bibliográfico, laboratórios, materiais 

didático-pedagógico;
• Organização e aplicação de recursos da instituição de ensino;
• Descrição dos recursos tecnológicos;
• Formação continuada dos recursos humanos;
• Descrição da Gestão Institucional;
• Descrição das práticas pedagógicas;
• Descrição da infraestrutura física para o desenvolvimento da instituição de ensino.

Este documento deve ser assinado por representantes de vários segmentos envolvidos 
com a instituição de ensino: direção, representantes da equipe pedagógica, dos docentes, 
dos funcionários, dos pais e dos alunos. Deve ter veracidade nas informações e 
dados da instituição de ensino, pois é uma forma de avaliação para a melhoria da 
qualidade educacional.
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PROCESSO ON LINE

A equipe da Coordenação de Estrutura e Funcionamento – Departamento de 
Legislação Escolar, idealizou a possibilidade de agilização do trâmite dos protocolados 
referentes à legalização de funcionamento das instituições de ensino, inicialmente, que 
ofertam Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Portanto, o sistema tem por objetivo 
informatizar a tramitação dos processos administrativos referentes aos atos regulatórios 
das instituições de ensino do Paraná. O processo online está em fase de implantação 
(projeto piloto), primeiramente, no Município de Piraquara, NRE da Área Metropolitana 
Norte, apenas em 20 (vinte) instituições de ensino.

O processo inicia na instituição de ensino, na plataforma online, tramita para o NRE 
(análise e correções) e em seguida para a CEF/SEED (análise e emissão da Resolução 
Secretarial). 

OBJETIVOS:

Agilizar o trâmite necessário em cada processo.
• Após a inclusão das informações no sistema, os responsáveis pela análise acessam 

imediatamente as informações.
• Acompanhamento dos processos.
• As Instituições de Ensino, os Departamentos e a Secretaria poderão ter 

conhecimento do andamento dos processos.
• Reduzir a quantidade de papel utilizada, com a utilização de uma solução on line, 

à necessidade de documentos em papéis fica praticamente nula. 
A instituição de ensino por meio do scanner da documentação e digitação de alguns 

documentos, vai inseri-la no processo on line e enviar ao diretor da instituição de ensino, 
que realizará a ação de aprovar ou devolver para ajustes necessários. O NRE e a CEF/
SEED também poderão solicitar ajustes.

Já foram concluídos vários processos por este sistema on line. Atualmente está em 
fase de implementação o trâmite junto ao CEE/PR e em algumas instituições de ensino 
da rede estadual de outros Municípios.

VEM AÍ, EM BREVE, NOVIDADES!
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Estão em fase de elaboração também os Manuais Sistema Processos On Line e os 
vídeos tutoriais, que auxiliarão os seus procedimentos e ficarão disponíveis na página 
www.educacao.pr.gov.br, Institucional , Superintendência da Educação, Departamento de 
Legislação Escolar, ícone MANUAIS. 

 
 2. Esta atividade será realizada pela discussão do conteúdo e registro em pequenos 
grupos mediados pelo responsável pelo evento (20 min):

a) Qual a relação entre o processo administrativo e a instituição de ensino?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

b) Para uma instituição de ensino pertencer ao Sistema Estadual de Ensino, o que é 
necessário providenciar?

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Aguarde que a SEF/NRE vai avisar o momento da sua instituição de ensino 
integrar esse sistema on line.
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c) O que significam estes atos regulatórios?

AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO RECONHECIMENTO

d) Por que é importante um Agente II instruir corretamente um processo 
administrativo? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

DA PLENÁRIA:
Tempo previsto: 30 min
Encaminhamento das atividades

a) Neste momento, será organizada a síntese dos estudos realizados durante toda a 
oficina, registrados em resumos nos pequenos grupos (10 min);

b) Apresentação da síntese dos resumos registrados para cada assunto, em plenária 
(20 min).

Cabe à equipe gestora recolher a síntese final do material trabalhado, após, enviar ao 
seu NRE e realizar o encerramento.

Sugestão de encerramento:
Queremos registrar o nosso muito obrigado pela sua participação na oficina 

da Coordenação de Estrutura e Funcionamento/DLE/SUED/SEED. Você é peça 
fundamental nessa engrenagem que chamamos de Sistema Estadual de Ensino!
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