
Resolução n.º 2473-GS/SEEB/2001 

A Secretaria de Estado de Educação, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando o projeto de nível nacional elaborado pela Secretaria de 
Educação Especial, do Ministério da Educação.  

RESOLVE 

Art. 1º- Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, vinculada 
administrativamente e pedagogicamente ao Departamento de Educação 
Especial, o CAP-PR Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às 
Pessoas com Deficiência Visual, do Estado do Paraná, com a finalidade de 
garantir a inclusão da pessoa com deficiência visual no sistema regular de 
ensino, bem como promover o pleno desenvolvimento e a integração desses 
alunos em seu grupo social. 

Art. 2º - O CAP/PR terá sede na Capital do Estado, podendo atuar de forma 
descentralizada, por meio de novos Centros de Apoio Pedagógico, situados em 
outros municípios do Estado. 

Parágrafo Único – A iniciativa para criação para a criação de novos Centros de 
Apoio Pedagógico caberá, exclusivamente, ao Departamento de Educação 
Especial da Secretaria de Estado da Educação, a qual, para tanto deverá 
formular o Plano Administrativo e Pedagógico do novo CAP, indicando o local 
da sede a estrutura física e administrativa e a proposta pedagógica, devendo 
encaminhar esse Plano à Diretoria Geral da Secretaria de Estado da Educação 
que, concordando, autorizará a instalação do novo Centro de Apoio 
Pedagógico. 

Art. 3º - Compete ao CAP/PR, entre outras atribuições, oferecer serviço de 
apoio pedagógico complementar, por meio de 04 (quatro) núcleos de atuação, 
que ficam assim instituídos:  

I – Núcleo de Apoio Pedagógico 

II – Núcleo de Produção Braille 

III – Núcleo de Tecnologia  

IV – Núcleo de Convivência  

Art. 4º - A Secretaria de Estado da Educação deverá prover recursos 
financeiros para aquisição e manutenção de materiais pedagógicos e 
equipamentos indispensáveis ao funcionamento do CAP/PR, bem como dos 
novos Centros que vierem a ser criados.  

Art. 5 º - Compete a Secretaria de Estado da Educação a locação de pessoal 
docente, apoio técnico, administrativo e de serviços gerais para o 
funcionamento do CAP/PR, conforme funções a seguir: 



I – 40 (quarenta) horas para um professor/diretor – professor especialista na 
área em Deficiência Visual com experiência comprovada; 

II – 240 (duzentos e quarenta) horas para professores especialistas em 
deficiência visual; 

III – 40 (quarenta) horas para professor especialista em deficiência visual para 
atuar na correção de livros em Braille; 

IV – 40 (quarenta) horas para apoio administrativo do CAP/PR; 

V – 20 (vinte) horas para serviços gerais do CAP/PR. 

§ 1º - Caberá à SEED a responsabilidade de ajustar o quadro de funções 
descritas acima reduzindo-o e/ou aumentando-o, de acordo com a necessidade 
da demanda comprovada em cada município na abrangência do CAP/PR ou de 
seus Centros subordinados. 

§ 2 º - Para ocupar cargo de professor especialista de que trata o inciso III 
deste artigo, escolher-se-á professor habilitado que demonstre maior 
preferência em leitura Braille, podendo essa habilidade ser avaliada por teste 
seletivo.  

Art. 6º - A Secretaria de Estado da Educação poderá firmar parceria e/ou 
convênios com Secretarias Municipais, outros órgãos governamentais e não 
governamentais, correlacionados a cada projeto a ser desenvolvido, visando 
sua contribuição no processo de aprendizagem dos deficientes visuais. 

Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 8 º - Revogam-se a disposições em contrário. 

Secretaria de Estado da Educação, em 15 de outubro de 2001. 

Alcyone Saliba  

Secretária de Estado da Educação  

  

  

 


