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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 30 DE JANEIRO DE 2014. 
 

 

Dispõe sobre a inclusão do nome social de 

travestis e transexuais nos registros escolares 

internos das instituições educacionais integrantes 

do Sistema de Ensino do Estado de Sergipe.  

 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pelo art. 9º, incisos II e III, da Lei Estadual nº 2.656, de 

8 de janeiro de 1988; 

 

considerando o que preceitua o art. 1º, inciso III, arts. 5º, 205 e 206, da 

Constituição Federal de 1988; e 

 

considerando o que positiva o art. 2º e incisos I, II, III e IV do art. 3º da Lei 

Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º As instituições educacionais integrantes do Sistema de Ensino do Estado 

de Sergipe, em respeito à cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo, à 

dignidade humana, deverão incluir, somente quando requerido, além do nome civil, o 

nome social de travestis e transexuais nos registros escolares internos. 

 

§ 1º Entende-se por nome civil aquele contemplado no registro de nascimento do 

cidadão. 

 

§ 2º Entende-se por nome social, aquele que é adotado pela pessoa ou pelo qual é 

conhecido e identificado na sociedade. 

 

Art. 2º O estudante com dezoito anos completos poderá solicitar, no ato da 

matrícula, a inclusão do nome social nos registros escolares internos, por meio de 

requerimento próprio encaminhado à direção da instituição educacional. 

 

§ 1º Para o estudante menor de dezoito anos, a solicitação de que trata o caput 

deste artigo deverá ser realizada pelos pais ou responsável legal. 
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§ 2º A Equipe Diretiva da instituição educacional deverá promover o diálogo 

junto à família do estudante, caso não haja concordância dos pais ou responsável legal, no 

que se refere à inserção do nome social de alunos menores de dezoito anos nos registros 

escolares internos. 

 

 

Art. 3º O registro do nome social será incluído nos diários de classe, nos boletins 

escolares e demais registros internos das instituições, entre parênteses, anterior ao nome 

constante no registro civil. 

 

Parágrafo único. Nos documentos tais como declarações, histórico escolar, 

certificados e os diplomas expedidos pelas instituições educacionais somente serão 

registrados o nome civil. 

 

Art. 4º  Esta Resolução, após homologada, entrará em vigor a partir da data de sua 

publicação.  

 

 

 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju/SE, 30 de janeiro de 2014. 

 

 

 

ELIANA BORGES DE AZEVEDO 

Conselheira Presidente 


