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Processo nº SED 00011649/2020
Interessado(a): Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina

EMENTA: Consulta. Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (UNIEDU). Artigos 170 e
171 da Constituição do Estado de Santa Catarina.
Impossibilidade de cumprimento das 20 (vinte)
horas semestrais de Projetos Sociais com visão
educativa, previstas no inciso VI do art. 2º da Lei
Complementar 281/2005. Sucessivos Decretos
estaduais suspendendo atividades de ensino,
inviabilizando o cumprimento do comando normativo. Necessidade de reorganização do calendário.
Possibilidade.

I – Relatório

Trata-se de consulta oriunda da Gerência de Políticas e Programas de Educação Superior
(SED/GEPRE), para análise de solicitação oriunda da Associação das Mantenedoras Particulares de
Educação Superior de Santa Catarina (AMPESC), relativa ao cumprimento das 20 (vinte) horas semestrais de Projetos Sociais com visão educativa, previstas no inciso VI do art. 2º da Lei Complementar
281/2005, pois, devido à situação excepcional causada pela pandemia do COVID-19, com a consequente publicação de Decretos pelo governo estadual, nos quais determina isolamento social, a prática desse tipo de atividade vem sendo prejudicada ou, até mesmo, impossibilitada.
É o resumo do necessário.

II – Fundamentação

Prima facie, destaca-se que esta manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos documentais que constam dos autos. Isto porque incumbe a este órgão prestar consultoria
sob o prisma estritamente jurídico, em especial no que concerne ao controle de legalidade dos atos
administrativos, não lhe competindo adentrar nos aspectos de conveniência e oportunidade, nem
tampouco analisar aspectos de natureza eminentemente técnica.
Dito isso, passa-se à análise do caso.
Inicialmente, destaca-se que o UNIEDU é um programa do Estado de Santa Catarina,
executado pela Secretaria da Educação, que agrega todos os programas de atendimento aos
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estudantes da educação superior, fundamentados nos artigos 170 e 171 da Constituição Estadual,
confirme se verifica, in verbis:

Art. 170. O Estado prestará anualmente, na forma da lei complementar,
assistência financeira aos alunos matriculados nas instituições de educação
superior legalmente habilitadas a funcionar no Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. Os recursos relativos à assistência financeira não serão inferiores a
cinco por cento do mínimo constitucional que o Estado tem o dever de aplicar na
manutenção e no desenvolvimento do ensino.
Art. 171. A lei disciplinará as formas de apoio a manutenção e ao desenvolvimento do ensino superior que as empresas privadas deverão prestar, sempre
que se beneficiarem:
I - de programas estaduais de incentivos financeiros e fiscais;
II - de pesquisas e tecnologias por elas geradas com financiamento do Poder
Público estadual.

Da leitura dos dispositivos constitucionais supracitados, colhe-se que as bolsas do
UNIEDU favorecem a inclusão de jovens no ensino superior com dificuldades de realizar os seus
estudos, e que atendem aos requisitos estabelecidos na regulamentação dos programas, com bolsas
de estudo, pesquisa e extensão, integrais e parciais, para estudantes matriculados em cursos de
graduação e pós-graduação presenciais, nas instituições de ensino superior habilitadas pelo MEC ou
pelo Conselho Estadual de Educação e cadastradas na Secretaria de Estado da Educação de Santa
Catarina para participarem do Programa UNIEDU1.
Do que se colhe dos autos, considerando que houve atraso, devido à Pandemia, do
calendário de execução do UNIEDU 2020, haveria uma “angústia” muito grande por parte dos
Gestores das Bolsas, no que diz respeito ao atendimento ao disposto no inciso VI do Art. 2º da Lei
Complementar nº 281/2005, que regulamenta o referido art. 170, o queal condiciona a obtenção ou
a renovação da bolsa à participação em programas e projetos sociais, com visão educativa, propostos
pelas universidades em seus projetos de extensão aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento
Regional, comprovando o cumprimento de 20 (vinte) vinte horas de atividades semestrais.
Eis a dicção do citado dispositivo:

Art. 2º O Estado concederá bolsas de estudo e bolsas de pesquisa, para o
pagamento total ou parcial das mensalidades dos alunos economicamente
carentes, regularmente matriculados nos cursos de graduação das instituições de
Ensino Superior referidas nos incisos I e II do art. 1º desta Lei Complementar,
observando-se os seguintes critérios: [...]
VI – a obtenção ou a renovação do benefício pelo aluno ficará vinculada à
participação em programas e projetos sociais, com visão educativa, propostos

1

http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/uniedu-principal
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pelas universidades em seus projetos de extensão aprovados pelo Conselho de
Desenvolvimento Regional, comprovando vinte horas semestrais;

Em virtude das publicações de sucessivos Decretos do governo estudual, suspendendo
as atividades de Ensino, bem como outras atividades não essenciais, vários setores e entidades, as
quais poderiam receber os bolsistas para realização das atividades e o consequente cumprimento
das horas, ainda encontram-se trabalhando remotamente, ou fechadas, evitando aglomerações.
Em uma das propostas levantadas pela AMPESC, sugere-se o cumprimento das 40
(quarenta) horas, vale dizer, 20 (vinte) horas referente ao 1º semestre de 2020 e 20 (vinte) horas
referente ao 2º semestre de 2020, todas no segundo semestre, justificando este momento atípico e,
assim, normalizado o cumprimento das horas no segundo semestre. Dessa forma, os alunos
conseguiriram desenvolver o trabalho voluntário de forma efetiva junto à comunidade.
Outra sugestão, seria a possibilidade de os alunos bolsistas elaborarem um artigo sobre
o projeto, já que não se podem realizá-lo presencialmente. Isso, inclusive, estaria em conformidade
com as orientações do Parecer CNE/CP nº 5/2020, cuja súmula foi publicada no D.O.U. no último dia
04 de maio, e que homologa decisão do Conselho Nacional de Educação, sobre a Reorganização do
Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia do COVID-19.
Ora, a situação que se apresenta em decorrência da pandemia do COVID-19 não
encontra precedentes na história mundial do pós-guerra. Tal situação leva a um desafio significativo
para todas as instituições ou redes de ensino de educação básica e ensino superior do Brasil, em
particular quanto à forma como o calendário escolar deverá ser reorganizado. Assim, faz-se
necessário considerar propostas que não onerem o Estado e que tragam oportunidades, a fim de
criar formas de continuidade do aprendizado, seja o teórico, ou o prático.
A ideia geral, não sór por parte da AMPESC, mas de todos os atores envolvidos, é minimizar os impactos das medidas de isolamento social na aprendizagem dos estudantes, considerando
a longa duração da suspensão das atividades educacionais de forma presencial nos ambientes
escolares e, no presente caso, a criação de solucões para o cumprimento da participação em
programas e projetos sociais, com visão educativa, conforme diretrizes do UNIEDU.
Dessa forma, é evidente que se faz necessária uma adaptação à realidade que nos
circunda. Todavia, também é certo que a escolha de decisão adequada NÃO CABE À ESTA COJUR, e
sim aos gestores do programa, em conjunto com o setor técnico competente desta Pasta.
Com efeito, a decisão técnica deve levar em consideração o atendimento dos objetivos
de aprendizagem e o desenvolvimento das competências e habilidades a serem alcançados pelos
estudantes, diante das circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia.
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O importante é que sejam preservados os objetivos de aprendizagem propostos pelo
programa UNIEDU, a fim de fazer valer o cumprimento das 20 (vinte) horas semestrais, sendo
absolutamente razoável que o cumprimento possa ser diferido ou postergado.
Sendo assim, as soluções a serem encontradas pelos entes envolvidos (AMPESC e a
SED/GEPRE, na espécie) devem ser realizadas em regime de colaboração, uma vez que muitas destas
soluções envolverão ações conjuntas de todos os atores do sistema educacional local.
Ante o exposto, não se verifica óbice ao seguimento da análise das propostas da
AMPESC, que deve ser feita pelo setor técnico desta Pasta, haja vista que soluções deverão ser
encontradas para dar regular continuidade ao Programa UNIEDU; soluções estas que estão além
das normas jurídicas.
Por fim, recomenda-se a edição de uma Instrução Normativa, a fim de regular a forma
de cumprimento das questões retromencionadas.

III – Conclusão
Ante o exposto, opina-se2 pela possibilidade de seguimento da análise das propostas da
AMPESC, que deve ser feita pelo setor técnico desta Pasta, não cabendo à esta COJUR substituir o
gestor em suas decisões e atribuições legais e regulamentares.
Restituam-se os autos à SED/GEPRE, com as homenagens de estilo.

É o parecer, s.m.j.
Florianópolis, data eletrônica.

Zany Estael Leite Júnior
Procurador do Estado de Santa Catarina
Consultor Jurídico3
(assinado eletronicamente)

2

A função do Advogado Público (ou assessor jurídico) quando atua em órgão jurídico de consultoria da Administração é de, quando consultado, emitir uma peça (parecer) técnico-jurídica proporcional à realidade dos fatos, respaldada por embasamento legal, não podendo ser
alçado à condição de administrador público, quando emana um pensamento jurídico razoável, construído em fatos reais e com o devido e
necessário embasamento legal. (TRF1, AG 0003263-55.2012.4.01.0000 / AM – 08/03/2013 – DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES)
3
ATO nº 1507/2019, publicado no DOE nº 21.036, de 13/06/2019.
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Ofício/Gabs nº 0598/2020

Florianópolis, 15 de maio de 2020.

Senhor Presidente,

Em relação ao Ofício 0106/2020, com data de 05/05/2020, acerca da solicitação dessa
Instituição, relativa ao cumprimento das 20 horas semestrais em programas e projetos sociais, com
visão educativa, em atendimento ao Inciso VI, art. 2º, da Lei Complementar 281/2005, e Decreto
470/2020, a Diretoria de Planejamento e Políticas Educacionais (DIPE)/Gerência de Planejamento
e Gestão (GEPGE), da Secretaria de Estado de Educação (SED), segue o que preconiza o inciso VI,
Artigo 2º, da Lei Complementar nº 281/2005, a qual determina que, dentre as obrigações dos
estudantes beneficiados com as bolsas de estudo, subsidiadas com recursos do Artigo 170: “VI - a
obtenção ou a renovação do benefício pelo aluno ficará vinculada à participação em programas e
projetos sociais, com visão educativa, propostos pelas universidades em seus projetos de extensão
[....]
Entende-se por “extensão universitária” o que estabelece o Artigo 3º da Resolução Nº 7 de
18 de dezembro de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior
Brasileira.
Art. 3º A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à
matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo -se em processo
interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que
promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os
outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do
conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa.

Os Projetos a serem elaborados pelas Instituições de Ensino Superior (IES) devem
promover o conhecimento e os valores sociais, com sentido educativo, nas pessoas envolvidas e
nos diferentes espaços em que estão inseridas, tendo como uma das características considerar o
interesse de desenvolvimento da comunidade e a melhoria da qualidade de vida da população.
Os programas e projetos sociais, com visão educativa, têm como objetivo: a) estabelecer a
articulação entre teoria e prática, promovendo a interação e o intercâmbio entre os saberes dos
estudantes (IES) e da comunidade, visando ao comprometimento da IES e da comunidade; b)
propor ações de transformação cultural aos envolvidos; c) oportunizar a educação pela convivência
nos espaços físicos, educacionais e comunitários; d) gerar oportunidades de conhecer, compreender
e transformar a realidade social de uma comunidade, favorecendo o exercício da cidadania aos
participantes; e) ultrapassar a visão meramente assistencialista, a fim de solucionar problemas
apresentados a partir de demandas da comunidade.

Senhor

Prof. CESAR AUGUSTO LUNKES
Presidente da AMPESC
DIPE/TPS /Redação/GABS
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(Fls.02 do Ofício/Gabs nº 0598/2020, de 15/5/2020)

Diante do atual contexto, com a publicação de decretos pelo Governo de Santa Catarina,
os quais consideram o isolamento social como uma das medidas para enfrentamento ao Covid-19,
não será possível cumprir, no primeiro semestre de 2020, o que determina a legislação. A SED,
assim como demais setores da educação, tem a responsabilidade de minimizar os impactos das
medidas de isolamento social na aprendizagem dos estudantes e, no presente caso, a criação de
soluções para o cumprimento da participação em programas e projetos sociais, com visão
educativa.
Considerando o Parecer nº 389/2020/COJUR/SED/SC, Processo nº SED 00011649/2020,
esta Secretaria, por meio da Diretoria de Planejamento e Políticas Educacionais/Gerência de
Planejamento e Gestão, informa que:
• Sendo o benefício semestral, o cumprimento das 20 (vinte) horas, pelo bolsista,
referente ao 1º semestre de 2020, o projeto deve ser cumprido pelo bolsista no 2º semestre de 2020.
• Se o benefício for anual, o bolsista deverá cumprir, no 2º semestre, 40 horas: 20 horas
relacionadas ao primeiro semestre e 20 horas relativas ao 2º semestre.
• O estudante que recebeu o benefício estando no 1º semestre de 2020, na última fase do
curso de graduação, deverá realizar o projeto no 2º semestre, ficando a IES responsável pelo
acompanhamento e possibilitando ao estudante o cumprimento das 20 horas em atendimento à
legislação.
• O documento “Sistemática de Elaboração, Execução e Acompanhamento dos Projetos
de Extensão, “Social com Visão Educativa” está publicado na Rede Catarinense de Pesquisadores
em Educação (RCPE).
• Está publicado, no site do UNIEDU, o documento “Programa Bolsas de estudo e
Bolsas de Pesquisa: da garantia dos direitos constitucionais ao cumprimento de suas
condicionalidades”
em
http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/legislacao/outros-atosnormativos.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,

Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

DIPE/TPS /Redação/GABS
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