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Anexo I

A Instituição de Ensino e 

o seu Funcionamento 

 A Coordenação de Estrutura e Funcionamento – CEF/DLE/SUED/SEED, considerando 
a importância do conhecimento sobre a legislação vigente e suas implicações no cotidiano das 
instituições de ensino, elaborou este segmento da Semana Pedagógica, como subsídio ao Agente 
Educacional II que desempenha a função de Secretário Escolar e apoio à administração escolar, 
para a discussão sobre a importância da solicitação de atos regulatórios da instituição de ensino, 
seu funcionamento e as implicações das irregularidades. 

Observando que as instituições de ensino dependem diretamente desses atos para 
obter a regulação necessária do funcionamento da própria instituição e de suas modalidades, ou 
seja, a documentação dos alunos expedida pela instituição de ensino, apenas terão validade para 
os alunos que ingressarem nos cursos em vigência dos atos legais concedidos. Nesta semana 
será aprofundado o estudo da importância da documentação para a instrução de processos 
administrativos, que solicitam os atos regulatórios das instituições de ensino do Estado do Paraná. 

Nesta Oficina, da CEF/SEED, foram abordados assuntos para reflexão, análise e 
discussão sobre a importância do bom funcionamento da instituição de ensino que influencia no 
prosseguimento de estudos do aluno, garantido os seus direitos humanos:

A educação em direitos humanos é uma parte integral do direito à educação e 
está ganhando cada vez mais reconhecimento como um direito humano em si. 
O conhecimento sobre os direitos e liberdades é considerado uma ferramenta 
fundamental para garantir respeito pelos direitos de todos.  UNESCO, 2015. 
Disponível em: http://www.unesco.org/
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Partindo da 

Organização Educacional

Fonte: Coordenação de Produção Multimídia.

Considerando esta imagem, leia o texto a seguir, discuta com seus colegas e sob a ótica 
da educação no Paraná, responda: Qual a relação entre o funcionamento da escola que 
queremos e a organização educacional?

Considerando que 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.

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.

O zelo pela qualidade do ensino a ser ofertado 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 
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).

Resumindo, a Secretaria de Estado da Educação/SEED, pelos seus Departamentos, é o 
órgão executor das normas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação/PR, que normatiza 
a legislação instituída pelo Conselho Nacional de Educação e pelas Leis Federais. 
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Como parte da Superintendência da Educação/Departamento de Legislação Escolar, a 
Coordenação de Estrutura e Funcionamento é responsável pela análise de processos administrativos, 
registro de dados no sistema e expedição dos atos oficiais regulatórios (Resolução Secretarial) que 
permitem o funcionamento das instituições de ensino e tornam válida a oferta dos cursos.

O Núcleo Regional da Educação é o órgão integrado à SEED, que realiza o atendimento 
direto às instituições de ensino e encaminha as solicitações das instituições de ensino à SEED.

Observe as imagens da secretaria escolar, a seguir:

Fonte: Coordenação de Produção Multimídia.

Discuta com seus colegas e responda a questão: Qual a importância da sua função 
dentro da organização educacional da escola? 
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A Educação Básica

Fonte: Coordenação de Produção Multimídia.

Esta imagem representa a Educação Básica que compreende várias modalidades de 
ensino e 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 também estão disponíveis em: http://www.cee.pr.gov.br/

Considerando a imagem e a legislação, converse com seus colegas e  responda as 
questões: Quais as modalidades de ensino ofertadas pela sua escola? Você já 
conhecia as Deliberações que normatizam as ofertas de sua escola? Qual a 
importância de se conhecer a legislação?
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Para o Sistema Estadual de Ensino do Estado do Paraná está normatizada a regulação, 
supervisão e avaliação da Educação Básica, pela Deliberação nº    03/2013 – CEE/PR.

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 - (Departamento 
de Educação de Jovens e Adultos – DEJA, Departamento de Educação, Diversidade e Direitos    
Humanos - DEDI, Departamento de Educação e Trabalho - DET, Departamento de Educação Especial 
- 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.

Sugerimos a leitura da Deliberação nº 03/2013 – CEE/PR, que estabelece as normas para 
os procedimentos necessários à solicitação dos atos regulatórios das instituições de ensino.

Converse com os colegas sobre qual processo deverá ser instruído para que 
a sua escola possa integrar o Sistema Estadual de Ensino.
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Sobre os Atos Regulatórios

Fonte: CEF/SEED

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, quando houver solicitação do ato regulatório, a instituição 
de ensino deverá instruir o processo administrativo, 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:

• Credenciamento de instituição de ensino – 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;

• Renovação de credenciamento de instituição de ensino – é o ato que renova o prazo 
do credenciamento;

• Autorização para funcionamento de curso e programa – é o ato que permite o 
funcionamento de atividades escolares em instituição de ensino;

• Renovação de autorização para funcionamento de curso ou programa – é o ato que 
renova o prazo de autorização para funcionamento dos ensinos que não participam do ato de 
reconhecimento;
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• Reconhecimento de curso – é o ato que 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;

• Renovação de reconhecimento de curso – renova o prazo do reconhecimento;
• Alterações de endereço e entidade mantenedora -  ato que aprova após comprovar as 

condições de oferta dos cursos autorizados as suas adequações ao novo local, ou outras alterações;
• Cessação de atividades e da própria instituição – é o ato que determina o encerramento 

das atividades da instituição de ensino ou de determinado curso ou programa, e determina a instituição 
responsável pela guarda e expedição dos documentos dos alunos.

De acordo com as discussões sobre o tema “A Escola que temos e a escola que 
queremos”, após a leitura do texto, discutir com os colegas e responder as questões: A sua escola 
tem as condições citadas no texto para adquirir o ato regulatório de credenciamento 
para a oferta da Educação Básica? Por quê?

Discuta com seus colegas e analise como estão as condições da sua instituição 
de ensino:

•	 de infraestrutura (laboratórios, sala de aula, biblioteca e outras 
instalações);

•	 de segurança, localização, saneamento, higiene, iluminação, 
salubridade e acesso da escola;

•	 recursos materiais, como mobiliário, material didático-pedagógico, 
acervo bibliográfico, computadores, materiais de expediente, 
merenda, entre outros.

Considerando a discussão apresentada, você pode afirmar que sua escola 
apresenta as condições para o bom funcionamento de seus cursos?
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A Instrumentalização

Com a pretensão de instrumentalizar os sujeitos envolvidos com a execução, supervisão 
e avaliação de ações, para assegurar a regularidade do funcionamento dos cursos em todos os 
níveis e modalidades de ensino da Educação Básica, foi produzido, pela equipe da CEF/SEED, o 
Manual de Procedimento para o Atos Regulatórios das Instituições de Ensino. Veja a imagem a 
seguir:

Fonte: CEF/SEED

Orientações para a Tramitação de Processos Regulatórios, 

com Obediência aos Critérios Estabelecidos no Sistema 

Integrado de Documentos

Considerando os artigos 3º, 8º, 93 e 94 da Deliberação nº 03/2013-CEE/PR, quanto ao 
trâmite dos processos regulatórios da Educação Básica do Sistema Estadual de Ensino do Paraná:

1. cabe à instituição de ensino formalizar a solicitação pretendida, instruindo processo 
administrativo com a documentação referente às Deliberações específicas;

2. cabe ao NRE receber, protocolar, analisar e encaminhar à CEF/SEED o processo, 
procedendo na forma da Deliberação, a Verificação in loco. 
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Veja o trâmite seguindo a sequência das imagens abaixo:

      

 
  ESCOLA                                                 NRE                                                    SEED

Manual de Procedimentos para os Atos Regulatórios das 

Instituições de Ensino – Volume I

Roteiros

No Manual Volume I foram apresentados 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; e das 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, 180 (cento e oitenta) dias antes do vencimento do prazo ou início do funcionamento 
da oferta. Cabe à instituição de ensino formalizar a solicitação pretendida, instruída conforme a referida 
Deliberação (protocolo VOLUME I)

 

Manual de Procedimentos para os Atos Regulatórios das 

Instituições de Ensino - Volume II 

Formulários e Modelos

No Manual Volume II foram 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. 

Para dar continuidade ao processo, após Verificação in loco, o NRE deve anexar a documentação 
indicada nos Roteiros, compondo o protocolo - Volume II para envio à SEED/PR.

Nessa verificação o NRE constata a situação do funcionamento das ofertas e da instituição de 
ensino, elabora o Relatório Circunstanciado, instrui o processo Volume II e encaminha à CEF/SEED.

Conforme o trâmite para a oferta de ensino, a CEF/SEED analisa, orienta e complementa o processo 
com Parecer favorável ou não e encaminha ao CEE/PR para análise, orientações e expedição de Parecer 
favorável ou não.



10 Semana Pedagógica - 1º semestre - 2016 . SEED/PR

Quando o processo comprova estar de acordo com as normas e o bom funcionamento da 
escola, a CEF/SEED elabora o ato regulatório que é a Resolução Secretarial e envia para publicação 
no Diário Oficial do Estado.

Os processos considerados concluídos ou encerrados retornam para arquivo na instituição 
de ensino, com a Resolução Secretarial em anexo.

Converse com seus colegas e responda: A sua escola já instruiu diversos processos 
administrativos, com a finalidade de regularização dos atos. Você teve acesso a 
eles?

Irregularidades

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.
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.

 A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SÓ PODERÁ INICIAR ATIVIDADES ESCOLARES DO CURSO OU 
ENSINO, 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.

 OBSERVE A IMPORTÂNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO REGULATÓRIO NO DIÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO – DIOE, POIS ESTA DATA O TORNA VÁLIDO.

 AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SÃO OBRIGADAS A AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL AO 
PÚBLICO, CÓPIA DESSES ATOS REGULATÓRIOS.
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Após a leitura do texto, você deve discutir com os colegas sobre a situação da escola que temos: 
A instituição de ensino apresenta atos regulatórios, com prazos atualizados, ou 

seja, situação regularizada para o funcionamento de suas  ofertas de ensino? Está 
sendo expedida a documentação escolar para os alunos? Reflitam sobre a situação.

Plenária

Como seria o funcionamento da escola que queremos? Discuta com o seu grupo, 
elabore um texto para apresentação aos demais grupos. 
 Concluindo, o que você achou da sua participação na semana pedagógica direcionada e 
preparada especialmente para o Agente II?
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