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Universidade Estadual
do Oeste do Paraná 

GABINETE DA REITORIA
ATO EXECUTIVO Nº 039/2019-GRE

DATA: 20 de setembro de 2019.                     
SÚMULA: Aprova, ad referendum do Conselho Universitário - COU, o impacto 
financeiro para implantação da Residência em Odontologia, Especialidade em Re-
abilitação Integral das Anomalias Craniofaciais.
O Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso das 
atribuições estatutárias e regimentais, considerando o Processo CR nº 58113/2019, 
de 28 de agosto de 2019; considerando a Resolução nº 153/2019-CEPE, de 12 de 
setembro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, ad referendum do Conselho Universitário – COU, o impacto fi-
nanceiro para implantação do Curso de Pós-Graduação - lato sensu, da Especiali-
dade em Reabilitação Integral das Anomalias Craniofaciais, do Programa de Resi-
dência em Odontologia, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde do Campus 
de Cascavel, conforme planilha anexa a CR nº 58113/2019. 
Art. 2º Este Ato Executivo entra em vigor nesta data.
GABINETE DA REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO 
PARANÁ – UNIOESTE, CASCAVEL – PARANÁ.

Publique-se.
PAULO SÉRGIO WOLFF

Reitor
92552/2019

COMEC 

Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

PUBLICAS
92595/2019

COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA
PORTARIA Nº 36/2019 – COMEC

EMENTA: Designação de servidores para a fiscalização e gestão do Contrato a
ser celebrado pela COMEC.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA- COMEC, nomeado pelo Decreto Estadual
n.° 60/2019, no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 16, incisos I e
IV do Regulamento da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
(ANEXO I do Decreto Estadual nº 698/1995),
Considerando o Ofício Circular n.º 197/2019 – SEAP/DETO,
Considerando estabelecido no Capítulo II do Decreto 4993 de 31/08/2016, da
Gestão e Fiscalização do Contrato;
Considerando estabelecido no item 8.2.5 do Contrato 1292/2019 - Protocolo nº:
16.040.101-0.
RESOLVE:
Art. 1° - Designar o servidor Thiago Antoni Rodrigues Brandão, portador da
Cédula de Identidade RG n.º n.º 7.772.057-7 SSP/PR, para atuar como gestor, e
o servidor Paulo José Bueno Brandão, portador da Cédula de Identidade nº
5.758.323-8 SESP/PR, para atuar como fiscal, para acompanhamento da fiel
execução do contrato 1292/2019, celebrado com a Empresa Maxifrota Serviços
de Manutenção de Frota LTDA, tendo como objeto a Contratação Emergencial
de empresa para prestação de serviço comum de gerenciamento da manutenção,
com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado
(ambiente web), que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como,
a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota mediante
Rede Credenciada, para atender os veículos, embarcações e equipamentos que
compõem a frota do Poder Executivo do Estado do Paraná.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Curitiba/PR, 20 de setembro de 2019.
GILSON SANTOS
Diretor-Presidente da COMEC

Secretaria da Educação e do Esporte 

 
 

 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 
RESOLUÇÃO N.º 3.592/2019 – GS/SEED 

 
  
O Secretário de Estado da Educação e do Esporte, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto Estadual n.º 1.437, de 23 de 

maio de 2019 e considerando: 
- a Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações; 
- a Lei Complementar Estadual n.º 7, de 22 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Paraná; 
- a Lei Complementar Estadual n.º 103, de 15 de março de 2004, que instituiu e dispõe sobre o Plano de Carreira do Professor da Rede 

Estadual de Educação Básica do Paraná; 
- a Deliberação n.º 05/2010–CEE/PR, de 13 de dezembro de 2010, que estabelece normas para a Educação de Jovens e Adultos no 

Ensino Fundamental e Médio do Sistema Estadual de Ensino do Paraná; 
- a Deliberação n.º 05/2013–CP/CEE/PR, de 10 de dezembro de 2013, que dispõe sobre normas para a Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio e Especialização Técnica de Nível Médio; 
- a Deliberação n.º 02/2014–CP/CEE/PR, de 3 de dezembro de 2014, que estabelece normas e princípios para a Educação Infantil do 

Sistema Estadual de Ensino do Paraná; 
- a Deliberação n.º 02/2018–CP/CEE/PR, de 12 de setembro de 2018, que estabelece normas para a organização escolar, o Projeto 

Político-Pedagógico, o Regimento Escolar e o período letivo das instituições de educação básica que integram o Sistema Estadual de Ensino do Paraná,  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1.º Estabelecer, para a rede pública estadual de Educação Básica, o Calendário Escolar a ser praticado no ano letivo de 2020, 
conforme anexo. 

  
Parágrafo único. O anexo a que se refere o caput deste artigo é parte integrante desta Resolução. 
 
Art. 2.º O Calendário Escolar, para o ano de 2020, ficará assim definido: 
I - Atividades docentes:  
a) Estudo e Planejamento: dias 03 e 04/02/2020; 15/05/2020; 20 e 21/07/2020; 11/09/2020. 
b) Fechamento do ano: 18/12/2020. 
 
Parágrafo único. A carga horária utilizada para as atividades mencionadas nos itens “a” e “b” não poderá ser utilizada para o cômputo dos 

200 (duzentos) dias e das 800 (oitocentas) horas mínimas para o estudante, como determina a Lei n.º 9.394, de 1996. 
II - 1.º semestre: de 03/02/2020 até 03/07/2020. 
III - 2.º semestre: de 20/07/2020 até 18/12/2020. 
IV - Início das aulas: 05/02/2020. 
V - Término das aulas: 17/12/2020. 
VI - 1.º Trimestre letivo: de 05/02/2020 a 14/05/2020. 
VII - 2.º Trimestre letivo: de 18/05/2020 a 10/09/2020. 
VIII - 3.º Trimestre letivo: de 14/09/2020 a 17/12/2020. 
IX - Recessos para os estudantes: 24 a 26/02/2020; 20/04/2020; 12/06/2020; 06 a 21/07/2020; 13/10/2020.  
X - Férias para os estudantes: 02/01/2020 a 04/02/2020; 21/12/2020 a 31/12/2020. 
XI - Férias para os professores: 02/01/2020 a 31/01/2020. 
XII - Recessos concedidos aos professores nos termos do Artigo n.º 32, Parágrafo único, da Lei Complementar n.º 103, de 2004: 24 a 

26/02/2020; 20/04/2020; 12/06/2020; 06 a 19/07/2020; 13/10/2020; 21 a 31/12/2020. 
 
Art. 4.º Os feriados municipais deverão atender às leis e/ou decretos municipais. 
 
Art. 5.º Caberá aos chefes dos Núcleos Regionais de Educação articular e pactuar com os municípios pertencentes à sua jurisdição, 

calendário escolar correlato para instituições de ensino estaduais e de cada município, atendendo às especificidades locais, desde que respeitadas as 
datas estabelecidas nesta Resolução.  

 
Art. 6.º Em caso de interrupção do ano letivo definido por esta Resolução, independentemente da razão, deverá ser providenciada a devida 

reposição para o efetivo cumprimento da exigência legal. 
 
Art. 7.º Para o cálculo da carga horária necessária ao cumprimento da Matriz Curricular específica de cada ensino/curso nas instituições da 

rede pública estadual, a duração da hora/aula deverá ser de 50 (cinquenta) minutos no período diurno, sendo facultadas para o ensino noturno 3 (três) 
aulas de 50 (cinquenta) minutos e 2 (duas) aulas de 45 (quarenta e cinco) minutos. 

 
Art. 8.º Nas instituições da rede pública estadual de ensino, o tempo do recreio não poderá ser utilizado para integralização de carga horária 

letiva.  
 
Art. 9.º A instituição de ensino deverá afixar o Calendário Escolar em local visível e acessível ao público. 
 
Art. 10. As instituições de ensino somente poderão considerar encerrado o período letivo após o cumprimento integral do Calendário 

Escolar aprovado. 
 
Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

 
Curitiba, 17 de setembro de 2019. 

 
Renato Feder 

Secretário de Estado da Educação e do Esporte 
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