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de 19/05/2011 e Parecer nº 276/2011 – CEE/PR e a Resolução nº 5083/2016, de
Alves Ribeiro, 32, no Município de Pinhão, NRE de Guarapuava.
16/11/2016 e Parecer nº 3077/2016 – CEF/SEED, renovaram o prazo do creden§ 1º A instituição de ensino é mantida pelo Governo do Estado do Paraná
ciamento, com vigência até 10/08/2026.
e foi credenciada para a oferta da Educação Básica pela Resolução nº 1057/2012,
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário. CÓDIGO LOCALIZADOR:
de 14/02/2012, e obteve a última renovação do credenciamento pela Resolução
nº 377/2017, de 15/02/2017 e Parecer nº 376/2017 – CEF/SEED, com vigência
660051717
Curitiba, 02 de agosto de 2017.
até 12/03/2027.
Documento emitido em 14/09/2017 15:22:34.
§ 2º A Resolução nº 2681/2007, de 04/06/2007 e o Parecer nº 1514/2007
Ines Carnieletto
– CEF/SEED, autorizaram o funcionamento do referido ensino e a Resolução nº
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2966/2011,
de 14/07/2011
e o Parecer nº 500/2011 - CEE/PR, reconheceram o
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ensino citado no caput do art. 1º.
Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o
Resolução nº 3446/2017 – SEED
§ 3º O último prazo foi concedido pela Resolução nº 1600/2013, de
Código Localizador no site do DIOE.
01/04/2013 e Parecer nº 25/2013 - CEE/PR, encerrando-se em 31/12/2016.
A SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDU§ 4º A renovação do reconhecimento é concedida pelo prazo de 05 (cinCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Estadual
co) anos, no período de 01/01/2017 a 31/12/2021.
nº 6186/2017, de 09 de fevereiro de 2017 e Resolução nº 360/2017, de 13 de
§ 5º A direção da instituição de ensino deverá solicitar nova renovação
fevereiro de 2017, considerando: a LDB nº 9394/1996, as Deliberações nº 03/2013
do reconhecimento à SEED/CEF, 180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o
e 02/2016, ambas do Conselho Estadual de Educação e o Parecer nº 606/2016, do
prazo concedido no § 4º.
Departamento de Educação Especial,
§ 6º Quando ocorrer a cessação da oferta ou da instituição de ensino, a
direção deverá oficializar à SEED/CEF, a fim de formalizá-la legalmente.
RESOLVE:
Art. 2 º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 1º Cessar, definitivamente, as atividades escolares relativas a 01
(uma) Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, Ensino Fundamental (anos finais)
e Ensino Médio, área da deficiência intelectual, deficiência física neuromotora e
transtornos funcionais específicos, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco –
Ensino Fundamental e Médio, situado na Rua Cristiano Bender, 419, do Município
de Flor da Serra do Sul, NRE de Francisco Beltrão.
§ 1º A instituição de ensino é mantida pelo Governo do Estado do Paraná
e foi credenciada para a oferta da Educação Básica pela Resolução nº 2117/2013,
de 02/05/2013, com vigência até 23/05/2018.
§ 2º As atividades citadas encerraram-se em 21/02/2016, motivadas pela
transferência dos alunos para a sala de apoio.
§ 3º A Resolução nº 2708/2006, de 06/06/2006, autorizou o funcionamento da modalidade de atendimento na instituição de ensino citada no caput do
art. 1º e fica revogada a partir de 22/02/2016.
§ 4º O restabelecimento das atividades cessadas fica condicionado a
novo ato de autorização para funcionamento e a novo relatório pormenorizado,
preceituado na legislação vigente.
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Curitiba, 02 de agosto de 2017.
Ines Carnieletto
Superintendente da Educação
Resolução nº 3448/2017 - SEED
A SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Estadual nº
6186/2017, de 09 de fevereiro de 2017 e Resolução nº 360/2017, de 13 de fevereiro
de 2017, considerando: a LDB nº 9394/1996, as Deliberações nº 03/1998, 03/2013,
ambas do Conselho Estadual de Educação e o Parecer nº 2171/2017, da COORDENAÇÃO DE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO,
RESOLVE:
Art. 1º Credenciar, para a oferta da Educação Básica, o Colégio ESIC –
Ensino Médio, situado na Rua Padre Dehon, 814, do Município e NRE de Curitiba,
pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir da data da publicação da presente Resolução.
§ 1º A direção da instituição de ensino deverá solicitar a renovação do
credenciamento, 180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o prazo concedido
no caput deste artigo.
§ 2º A instituição de ensino é mantida pela Associação Dehoniana Brasil
Meridional e foi criada pela Ata de 10/11/2015.
Art. 2º Autorizar o funcionamento do Ensino Médio, na instituição de
ensino citada no caput do art. 1º.
§ 1º A autorização concedida é pelo prazo de 01 (um) ano, com implantação simultânea, a partir da data da publicação da presente Resolução.
§ 2º A direção da instituição de ensino deverá solicitar o reconhecimento
à SEED/CEF, 180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o prazo concedido no
§ 1º, do art. 2º.
§ 3º Quando ocorrer a cessação da oferta ou da instituição de ensino, a
direção deverá oficializar à SEED/CEF, a fim de formalizá-la legalmente.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Curitiba, 02 de agosto de 2017.
Ines Carnieletto
Superintendente da Educação
RESOLUÇÃO Nº 3449/2017 - SEED
A SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Estadual
nº 6186/2017, de 09 de fevereiro de 2017 e Resolução nº 360/2017, de 13 de
fevereiro de 2017, considerando: a LDB nº 9394/1996, a Deliberação nº 03/2013
e o Parecer nº 20/2017 - CEMEP/CEIF, ambos do CONSELHO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO,
RESOLVE:
Art. 1º Renovar o reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual Procópio Ferreira Caldas – Ensino Fundamental e Médio, situado na Rua Dário

Curitiba, 02 de agosto de 2017.
Ines Carnieletto
Superintendente da Educação

78906/2017

RESOLUÇÃO Nº 3450/2017 - SEED
A SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Estadual
nº 6186/2017, de 09 de fevereiro de 2017 e Resolução nº 360/2017, de 13 de
fevereiro de 2017, considerando: a LDB nº 9394/1996, a Deliberação nº 03/2013
e o Parecer nº 20/2017 - CEMEP/CEIF, ambos do CONSELHO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO,
RESOLVE:
Art. 1º Renovar o reconhecimento do Ensino Fundamental, do Colégio
Estadual Procópio Ferreira Caldas – Ensino Fundamental e Médio, situado na Rua
Dário Alves Ribeiro, 32, no Município de Pinhão, NRE de Guarapuava.
§ 1º A instituição de ensino é mantida pelo Governo do Estado do Paraná
e foi credenciada para a oferta da Educação Básica pela Resolução nº 1057/2012,
de 14/02/2012, e obteve a última renovação do credenciamento pela Resolução
nº 377/2017, de 15/02/2017 e Parecer nº 376/2017 – CEF/SEED, com vigência
até 12/03/2027.
§ 2º A Resolução nº 1244/1981, de 24/06/1981, autorizou o funcionamento do referido ensino e a Resolução nº 5543/1986, de 29/12/1986, reconheceu
o ensino citado no caput do art. 1º.
§ 3º O último prazo foi concedido pela Resolução nº 6877/2012, de
19/11/2012 e Parecer nº 35/2012 - CEE/PR, encerrando-se em 13/12/2016.
§ 4º A renovação do reconhecimento é concedida de 13/12/2016, excepcionalmente até 31/12/2021.
§ 5º A direção da instituição de ensino deverá solicitar nova renovação
do reconhecimento à SEED/CEF, 180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o
prazo concedido no § 4º.
§ 6º Quando ocorrer a cessação da oferta ou da instituição de ensino, a
direção deverá oficializar à SEED/CEF, a fim de formalizá-la legalmente.
Art. 2 º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Curitiba, 02 de agosto de 2017.
Ines Carnieletto
Superintendente da Educação
RESOLUÇÃO Nº 3451/2017 - SEED
A SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Estadual nº
6186/2017, de 09 de fevereiro de 2017 e Resolução nº 360/2017, de 13 de fevereiro
de 2017, considerando: a LDB nº 9394/1996, a Deliberação nº 03/2013 e o Parecer
nº 315/2017 - CEMEP, ambos do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,
RESOLVE:
Art. 1º Renovar o reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual Professor Mário Evaldo Morski - Ensino Fundamental, Médio e Normal, situado
na Rua XV de Dezembro, 78, no Município de Pinhão, NRE de Guarapuava.
§ 1º A instituição de ensino é mantida pelo Governo do Estado do Paraná
e foi credenciada para a oferta da Educação Básica, pela Resolução nº 4740/2011,
de 01/11/2011 e Parecer nº 2644/2011 – CEF/SEED e obteve a última renovação
do credenciamento pela Resolução nº 4820/2016, de 31/10/2016, com vigência
até 06/12/2026.
§ 2º A Resolução nº 287/1985, de 22/01/1985, e o Parecer nº 54/1985 –
DESG/SEED, autorizaram o funcionamento do referido ensino e a Resolução nº
687/1988, de 16/03/1988 e Parecer nº 26/1988 – CEE/PR, reconheceram o ensino
citado no caput do art. 1º.
§ 3º O último prazo foi concedido pela Resolução nº 456/2013, de
25/01/2013 e Parecer nº 173/2012 - CEE/PR, encerrando-se em 17/06/2017.
§ 4º A renovação do reconhecimento é concedida pelo prazo de 05 (cinco) anos, no período de 17/06/2017 a 17/06/2022.
§ 5º A direção da instituição de ensino deverá solicitar nova renovação
do reconhecimento à SEED/CEF, 180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o

