
 

 

PORTARIA Nº 001/2013 

Estabelece normas para a emissão de 
certificações expedidas a eventos 
organizados e desenvolvidos pela Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED ou em 
parceria com outros órgãos educacionais, 
públicos, privados ou outras entidades afins.  

 

Art. 1º A presente Portaria tem por objetivo normatizar a Certificação de 

eventos pela Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º Os certificados serão expedidos a eventos como: Cursos, Seminários, 

Conferências, Simpósios e Grupos de Estudos, organizados e desenvolvidos 

pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED ou em parceria com outros 

órgãos educacionais, públicos, privados ou outras entidades afins. 

§1º - Para a Certificação, as formações deverão ter carga horária mínima de 12 

horas. 

§2º - No verso do certificado deverá constar o conteúdo programático 

relacionado à área da educação. 

Art. 3º Os Certificados serão registrados em livro próprio, devendo constar no 

certificado o número do livro e a página em que o mesmo está registrado. 

Art. 4º Na expedição dos Certificados será exigida a apresentação, no 

Departamento Pedagógico, dos seguintes documentos comprobatórios: 

I. Cópia original do projeto contendo a autorização da SEMED; 

II. Relatório da programação desenvolvida; 

III. Relatório de Avaliação dos cursistas; 

IV. Ficha de frequência com o nome completo, RG e assinatura do(s) 

docente(s). 

V. Ficha individual de frequência, com o nome completo, RG e assinatura 

dos cursistas. 



 

 

Art. 5º Para obter a autorização de Certificado do Evento, o coordenador do 

curso deverá: 

I. Elaborar projeto da formação; 

II. Apresentar o Projeto no Departamento Pedagógico, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias do inicio da formação; 

III. Iniciar a formação, somente após ter recebido a autorização definitiva 

para a Certificação. 

 

Art. 6º O certificado será expedido ao participante que obtiver: 

I. Frequência igual ou superior a 75%; 

II. Aproveitamento igual ou superior a 70%. 

Parágrafo Único: A avaliação da formação será de responsabilidade do 

docente e de acordo com o especificado no projeto aprovado pela SEMED. 

Art. 7º Os Certificados serão assinados pelo (a) Secretário Municipal de 

Educação e pelo (a) Diretor (a) do Departamento Pedagógico da Secretaria 

Municipal de Educação. 

Art. 8º Os Certificados deverão ser retirados na Secretaria Municipal de 

Educação, após 60 (sessenta) dias da realização da formação. 

Art. 9º Os casos omissos a esta Portaria serão resolvidos pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

Gabinete do Secretário Municipal de Educação 

 

Cascavel, 24 de  janeiro de 2013. 

 
Valdecir Antonio Nath 

Secretário Municipal de Educação 


