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LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 170/1998
Dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
(...)
Art. 54. As instituições de educação superior integrantes ou vinculadas ao Sistema Estadual de Educação classificam-se, quanto à
organização acadêmica, em universidades, centros universitários, faculdades integradas ou centros de educação superior e em faculdades,
institutos de educação superior ou escolas superiores.
§ 1º. São universidades as instituições de educação superior especializadas em uma ou mais áreas do conhecimento, caracterizadas por:
I - indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão;
II - produção intelectual institucionalizada;
III - pelo menos um terço do corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;
IV - pelo menos um terço do corpo docente em regime de tempo integral.
§ 2º. São centros universitários as instituições de educação superior que, abrangendo uma ou mais áreas de conhecimento, se
caracterizam pela excelência do ensino, comprovada pela qualificação do corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico
oferecidas à comunidade escolar, com grau de autonomia definido no ato de credenciamento, assegurada, no mínimo a possibilidade de:
a) oferecer, fora da sede, seus cursos de graduação reconhecidos, criando vagas
em número nunca superior ao do curso reconhecido, salvo para atender situações emergenciais mediante convênio com o Poder Público;
b) criar novas habilitações na área de seus cursos reconhecidos, promovendo a necessária expansão do número de vagas;
c) aumentar o número de vagas dos cursos reconhecidos, para oferecê-los em novos turnos ou permitir até dois ingressos anuais.
§ 3º. São faculdades integradas ou centros de educação superior a reunião de faculdades, institutos ou escolas superiores, com propostas
curriculares em mais de uma área do conhecimento que não atendam as condições para ser credenciados como centros universitários;
§ 4º. São faculdades, institutos ou escolas superiores as instituições que ofereçam pelo menos um curso de graduação na mesma área de
conhecimento.
§ 5º. Os institutos superiores de educação manterão:
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, incluído o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a
educação infantil e para as primeiras quatro séries do ensino fundamental;
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica;
III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis.
Art. 55. A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam às exigências das
instituições de educação;
II - cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em
processo seletivo;
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, e cursos de especialização, aperfeiçoamento ou atualização,
abertos à matrícula de candidatos diplomados em curso de graduação que atendam às exigências das instituições de educação;
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de educação.
Parágrafo único. As formas de processo seletivo e os critérios de seleção para o ingresso em curso de graduação serão estabelecidos e
previamente divulgados pela instituição de educação superior, respeitada a valorização do ensino médio.
Art. 56. As instituições de educação superior, integrantes ou vinculadas ao Sistema Estadual de Educação, exercerão sua autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial na forma das leis que dispuserem sobre sua criação e organização e
na de seus estatutos e regimentos.
Parágrafo único. Para obediência ao princípio da gestão democrática, é assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos de que
participarão os segmentos da comunidade acadêmica, local e regional.
Art. 57. O credenciamento de instituições de educação superior e o reconhecimento de seus cursos, qualquer que seja sua classificação
acadêmica, bem como a autorização para o funcionamento de cursos de graduação em instituições não-universitárias se fará por decreto,

acadêmica, bem como a autorização para o funcionamento de cursos de graduação em instituições não-universitárias se fará por decreto,
após parecer do órgão competente.
§ 1º. As instituições credenciadas e os cursos reconhecidos ou autorizados serão objeto de avaliação permanente pelo Poder Público
estadual.
§ 2º. Identificadas deficiências ou irregularidades no processo de avaliação e esgotado o prazo fixado para saneamento, nunca inferior a
seis meses, haverá reavaliação, que poderá resultar na suspensão temporária ou desativação de cursos e habilitações, na suspensão
temporária de atributos da autonomia didático-pedagógica ou na reclassificação acadêmica da instituição.
Art. 58. Cabe ao Poder Público estadual, sem ônus para a instituição solicitante, credenciar instituições de educação superior integrantes
ou vinculadas ao Sistema Estadual de Educação, reconhecer seus cursos de graduação e autorizar o funcionamento de cursos de
graduação em instituições não-universitárias, bem como promover sua avaliação, observados os seguintes aspectos:
I - quanto à instituição de educação:
a) administração geral: garantias de liberdade operacional oferecidas pela entidade mantenedora, efetividade do funcionamento dos órgãos
singulares e colegiados e eficiência das atividades-meio em relação aos objetivos finalísticos;
b) regime acadêmico: adequação à realidade local ou regional e, quando exigido, nacional, dos currículos dos cursos de graduação, e
formas de controle de sua execução e do rendimento escolar;
c) integração sócio-econômica: significado do relacionamento da instituição com a comunidade local e regional por meio de programas de
extensão e de prestação de serviços;
d) produção cultural, científica e tecnológica: produtividade em relação à disponibilidade de docentes e técnicos qualificados, considerado
seu regime de trabalho;
II - quanto aos cursos de graduação:
a) projeto político-pedagógico;
b) suficiência de bases físicas;
c) adequação de laboratórios, oficinas e demais equipamentos indispensáveis à execução do currículo;
d) qualificação do corpo docente;
e) acervo bibliográfico e regime de funcionamento de bibliotecas.
(...)
Art. 84. As universidades cumprirão o disposto no art. 54, § 1º, III e IV, desta Lei Complementar até 31 de dezembro de 2.004.
(...)
Art. 86. É facultado às fundações instituídas por lei municipal que na data desta Lei Complementar ofereçam mediante convênio ou contrato
um ou mais cursos de graduação pertencentes a Universidades também municipais, sob a supervisão técnica destas, a transformá-los em
cursos próprios, independentemente de prévia autorização para a continuidade de seu funcionamento, desde que os incorporem a
instituições de educação que mantenham ou venham a criar, e no prazo de doze meses encaminhem ao órgão central do Sistema Estadual
de Educação o processo de reconhecimento dos cursos.
(...)
Art. 89. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90. São revogadas:
I - a Lei n.º 4.394, de 20 de dezembro de 1969, ressalvadas as disposições em vigor relativas à Secretaria de Estado responsável pela
educação e ao Conselho Estadual de Educação;
II - as Leis n.º 6.773, de 13 de junho de 1986, n.º 8.210, de 3 de janeiro de 1991, n.º 8.985, de 18 de janeiro de 1993 e n.º 8.986, de 18 de
janeiro de 1993;
III - as demais disposições em contrário.
Florianópolis, 7 de agosto de 1998.
PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA
Governador do Estado

