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Resumo 

O Paraná possui universidades mantidas pelo governo 

estadual sob a atuação do Conselho Estadual de 

Educação (CEE/PR) na avaliação e regulação. O objetivo 

foi analisar a criação e atuação da Câmara de Educação 

Superior do CEE/PR a partir dos documentos e atos 

oficiais. Como se configurou historicamente a Câmara do 

CEE/PR desde sua criação e especialmente a partir da 

implantação do SINAES? A abordagem é qualitativa, do 

tipo documental, com os procedimentos: a) levantamento 

de dados históricos e atos oficiais do CEE/PR; b) análise 

e categorização dos documentos relacionando com as 

determinações do SINAES. Como resultado foram 

identificados documentos tais como o primeiro parecer 

da Câmara de Ensino Superior, as deliberações emitidas 

pela mesma e a relação entre os atos emanados após 

2004 em consonância com o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Introdução  

Os Conselhos Estaduais de Educação são os órgãos 

responsáveis pela definição das normas a serem 

seguidas na área educacional estadual, em consonância 

com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC) e do 

Conselho Nacional de Educação (CNE). Os processos 

de regulação e avaliação das Instituições de Ensino 

Superior Estaduais são normatizados pelos CEEs nos 

quais elas se inserem devendo ao mesmo tempo que 

atender os processos de avaliação previstos no SINAES. 

Material e Métodos 

Pesquisa do tipo documental e bibliográfica com os 

procedimentos: a) Localização e identificação das fontes 

documentais sobre a criação e atuação da Câmara de 

Educação Superior do CEE/Pr; b) Leitura e elaboração 

de síntese de materiais a respeito da criação e atuação 

da Câmara de Educação Superior do CEE/Pr; c) Análise 

dos atos oficiais e regulamentações voltadas a regulação 

e avaliação das IES estaduais e suas possíveis 

repercussões.  

Resultados e Discussão 

A criação da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ponta Grossa, em 1949, dá início a 

interiorização da educação superior no Estado. Em 1969, 

foi sancionada a Lei Estadual nº 6.034, de 06 de 

novembro, que criou três Universidades estaduais: de 

Ponta Grossa, de Londrina e de Maringá. Na estrutura do 

Estado do Paraná a Secretaria de Estado da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (SETI) foi criada em 1987. 

O CEE/PR foi instituído pela Lei Estadual nº 4.978, de 5 

de dezembro de 1964, no governo de Ney Braga. Dentre 

os documentos identificados está o Parecer 01 da 

Câmara de Ensino Superior, datado de 06 de maio de 

1965.Trata do projeto do regimento interno da Faculdade 

Estadual de Ciências Econômicas de Maringá. A atuação 

da Câmara de Ensino Superior foi profundamente 

influenciada pela criação do SINAES o que é evidenciado 

pela análise das deliberações publicadas a partir de 

2004. 

Conclusão 

O estudo permitiu evidenciar aspectos da criação das 

instituições de ensino superior no Paraná, bem como 

compreender melhor o papel do CEE/Pr na avaliação e 

regulação do ensino superior. A criação do CEE/Pr é do 

ano de 1964 e o primeiro parecer da Câmara de Ensino 

Superior é de 1965 fazendo referência às atribuições do 

conselho. Após a criação do SINAES o CEE/Pr organiza 

suas deliberações em consonância com o referido 

sistema nacional de avaliação. 
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