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Art. 136

Art. 136. Consideram-se profissionais da educação escolar
básica no Sistema Estadual de Ensino do Pará os que – nela
estando em efetivo exercício e tendo sido formados em
cursos reconhecidos – são:

I.

professores habilitados em nível médio ou superior para
a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do
Ensino Fundamental;

II. professores habilitados em nível superior para a
docência nos anos finais do Ensino Fundamental e no
Ensino Médio;

Art. 136
III. trabalhadores em educação portadores de diploma de
pedagogia, com habilitação em administração, planejamento,
supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como
com títulos de especialista, mestre ou doutor nas mesmas
áreas;
IV. trabalhadores em educação portadores de diploma de
licenciatura plena em disciplinas específicas, com títulos de
especialista, mestre ou doutor na área de gestão
educacional;
V. trabalhadores em educação, portadores de diploma de
curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.

Art. 137

Art. 137. A docência na Educação Básica no Sistema
Estadual de Ensino do Pará poderá ser exercida por:

I. Educação Infantil: portadores de licenciatura plena em
pedagogia, nos termos da Resolução CNE/CP nº. 01/2006,
bem como os de licenciaturas plenas específicas para esse
nível de ensino, de acordo com as normas anteriores,
admitida como formação mínima para o exercício do
magistério na Educação Infantil a oferecida em nível médio,
na modalidade Normal.

Art. 137
II. Anos iniciais do Ensino Fundamental: portadores de licenciatura plena
em pedagogia, nos termos da Resolução CNE/CP nº. 01/2006, bem
como os de licenciaturas plenas específicas para esse nível de ensino,
de acordo com as normas anteriores, admitida como formação mínima
para o exercício do magistério nos anos iniciais do Ensino Fundamental a
oferecida em nível médio, na modalidade Normal.

III. Anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: portadores de
licenciatura plena em cada uma das disciplinas específicas ou detentores
de formação específica dos programas especiais de formação
pedagógica, previstos no inciso II do artigo 63 da LDBEN e disciplinados
pela Resolução CNE/CP nº. 02/1997, assim compreendidos os cursos de
complementação pedagógica oferecidos para portadores de diplomas de
nível superior em cursos relacionados à habilitação pretendida, que
ofereçam sólida base de conhecimentos na área de estudo dessa
habilitação.

Art. 137

IV. Educação Profissional: profissionais formados em nível
superior, em cursos de graduação e programas de
licenciatura ou outras formas, em consonância com a
legislação e com normas específicas definidas pelo
Conselho Nacional de Educação.

Art. 137

Parágrafo único – A título excepcional, até 2020 serão
admitidos professores graduados para a docência na
educação profissional, assim compreendidos os não
licenciados, que deverão obter, nesse lapso, temporal a
respectiva formação pedagógica por meio de cursos de pósgraduação lato sensu especialmente propostos para tanto
e/ou através de certificação total ou parcial de saberes
docentes, conferida no âmbito de programas oficiais
destinados a esse fim.

Art. 144

Art. 144. Poderão exercer a docência na Educação Básica
no Sistema Estadual de Ensino do Pará, em caráter
excepcional e transitório, até 2018, nas disciplinas que
apresentam insuficiência de profissionais legalmente
habilitados (licenciados plenos nas disciplinas específicas),
conforme discriminação a seguir, procedida na devida ordem
de prioridade:

Art. 144
I.

Sociologia.

a) Licenciados em Filosofia, Pedagogia, Ciências Sociais,
Antropologia, Ciências da Religião ou Teologia e Ciência
Política, ou Bacharéis em Sociologia, Ciências Sociais,
Antropologia e Ciência Política e Sociologia.

II. Filosofia.

a) Licenciados em Sociologia, Pedagogia Ciências Sociais,
Antropologia e Ciência Política ou Bacharéis em Filosofia,
Sociologia, Ciências da Religião ou Teologia, Ciências
Sociais, Antropologia e Ciência Política.

Art. 144
III. Artes.

a) Licenciados oriundos da área de Linguagens e Códigos, que
comprovem a integralização de 160 (cento e sessenta) horas,
no mínimo, de estudos relativos ao conteúdo ministrado;
b) Licenciados em Pedagogia.
IV. Língua Estrangeira.

a) Graduados que comprovem a conclusão de curso avançado
ou equivalente;
b) b) Licenciados oriundos da área de Linguagens e Códigos,
que comprovem a integralização de 160 (cento e sessenta)
horas, no mínimo, de estudos relativos ao conteúdo a ser
ministrado.

Art. 144
V. Ensino Religioso.

a) Licenciados e/ou bacharéis em Filosofia, Ciências Sociais,
Pedagogia ou Bacharel em Teologia ou Ciências da Religião;
b) b) Portadores de certificado de conclusão do curso de
magistério de nível médio na modalidade normal, acrescido do
curso livre de formação religiosa, com carga horária mínima de
160 (cento e sessenta) horas.
VI. Ciências da Natureza (Física, Química, Matemática e
Biologia)
a) Licenciados em outra disciplina da mesma área;
b) Bacharéis nas disciplinas específicas.

Art. 144

Parágrafo único. Em todos os casos, na hipótese de não serem
encontrados os profissionais elencados para cada disciplina que
compõe o currículo dos Ensinos Fundamental e Médio, serão
admitidos, nos termos do caput, graduados em cursos de nível
superior não correspondentes à licenciatura específica, desde que
a disciplina que pretendem lecionar tenha sido cursada com carga
horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas e alunos que
comprovem estar cursando o último ano da licenciatura
correspondente à disciplina a ser ministrada.

Art. 145

Art. 145. Para fins do disposto no artigo anterior, admite-se
que áreas de insuficiência de profissionais legalmente
habilitados são as localidades de difícil acesso e/ou nas
quais se comprovem a falta de professores licenciados
plenos para o exercício da docência na Educação Básica,
devendo o Sistema Estadual de Ensino do Pará envidar
esforços para reverter tal situação até 2018.

Grandes polêmicas
Docência do componente curricular Arte;

Docência do componente curricular Ciências;
Licenciaturas Interdisciplinares  Direitos do exercício
profissional;
Licenciaturas específicas em modalidades  Direitos do
exercício profissional.
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