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RESOLUÇÃO Nº 002/CEE, DE 01 DE OUTUBRO DE 2009 

 
 

Fixa normas complementares para implantação do 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio 
nas instituições de Educação Profissional integrantes 
do Sistema Estadual de Ensino. 

 
 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO de Sergipe, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o disposto nos artigos 39 a 41 da Lei Federal nº 9.394/1996, no 
Decreto Federal nº 5.154/2004 e, ainda, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 11/2008, 
Resolução CNE/CEB nº 03/2008 e Portaria do Ministério da Educação nº 870/2008, de 16 de julho 
de 2008, 
 

 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º A presente Resolução estabelece normas complementares para a implantação do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio nas Instituições de Educação Profissional 
integrantes da rede pública e privada do Sistema Estadual de Ensino. 
 

Art. 2º O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, estruturado em Eixos 
Tecnológicos, define a denominação, carga horária mínima, possibilidades de temas a serem 
abordados, atuação dos profissionais e infra-estrutura recomendada para implantação dos cursos nas 
instituições de ensino de Educação Profissional. 
 

Art. 3º As instituições de Educação Profissional cujos cursos autorizados se encontrem em 
desacordo com o CNCT, deverão readequar suas denominações, eixos tecnológicos e plano de 
curso ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT no prazo de 60 (sessenta) dias contados a 
partir da publicação desta Resolução, em processo próprio, instruído com as seguintes peças: 
 

I. requerimento encaminhado ao Presidente, solicitando a adequação do curso ao 
CNCT; 

II. justificativa das alterações de readequação; 
III. cópia da Resolução autorizativa do curso; 
IV. novo plano de curso em 3 (três) vias, contemplando denominação, matriz curricular, 

carga horária em consonância com a Resolução nº 4/99/CNE/CEB e Portaria 
Ministerial nº 870/2008; 

V. quadro demonstrativo do corpo docente com comprovantes das habilitações; 
VI. comprovação da infra-estrutura mínima recomendada pelo CNCT mediante 

memorial descritivo e fatos. 
Parágrafo único. O Conselho Estadual de Educação terá 90 (noventa) dias de prazo para proceder a 
devida aprovação dos novos Planos de Curso, de acordo com a legislação vigente, adequando 
assim, a oferta dos cursos técnicos de nível médio. 
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Art. 4º Caso as denominações, plano de curso não sejam as que constam no Catálogo, mas 
o Plano de Curso seja coerente com a sua descrição, deverá a instituição de ensino, no prazo de 60 
(sessenta) dias, fazer a devida adequação e comunicação a este Órgão Colegiado. 

 
Art. 5º A instituição de Educação Profissional cuja denominação, plano de curso, carga 

horária e infra-estrutura estejam em consonância com o CNCT não necessitará da readequação 
definida no caput do artigo 3º desta Resolução, devendo apresentar neste Conselho o ANEXO 
apenso a esta Resolução, para fins de registro no Sistema de Informação e Supervisão da Educação 
Profissional e Tecnológica – SISTEC, quando couber. 

 
Art. 6º As instituições de ensino que mantenham cursos técnicos de nível médio cujas 

denominações e planos de curso estejam em desacordo com o Catálogo, mas que queiram mantê-los 
em caráter experimental, nos termos do artigo 81 da LDB, poderão ofertá-los pelo prazo máximo de 
3 (três) anos, findo o qual o curso em questão deverá integrar o Catálogo ou a instituição de ensino 
ficará impedida de efetivar matrícula de novos alunos nesse curso. 
 

§ 1º O pedido para continuidade da oferta do curso técnico em caráter experimental 
deverá ser protocolado no CEE, contendo as seguintes peças: 

 
I. requerimento encaminhado ao Presidente, propondo a manutenção da oferta 

do curso técnico em caráter experimental; 
 
II. justificativa para manutenção do curso, contemplando denominação, 

currículo inovador e coerência da denominação e organização curricular do 
curso com a formação técnica de nível médio, conforme os dispositivos legais 
vigente; 

 
III. relatório contemplando os dados estatísticos de demandas específicas e 

quantitativos de turmas concluídas e em andamento. 
 

IV. declarações emitidas por instituições diversas; 
 

V. cópia do Plano de Curso apreciado por este CEE; 
 

VI. cópia do ato autorizativo em vigor. 
 

§ 2º O Conselho Estadual de Educação deverá dar ciência à Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica do MEC da autorização da oferta de curso técnico de nível 
médio em caráter experimental. 

 
§ 3º A abertura de novas turmas estará condicionada à aprovação da Consulta para o 

Curso pretendido pelo Plenário deste Conselho. 
 
§ 4º A autorização para oferta do curso técnico em caráter experimental será concedida 

pelo prazo de vigência de 3 (três) anos. 
 
 

 
 



 
 
 

GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

Biblioteca Pública Epifânio Dória – Prolongamento da Rua Vila Cristina, S/N – B. 13 de Julho – CEP 49020-150 – Aracaju/SE 
Telefax: (0** 79) 3179-4225 – Site: www.seed.se.gov.br/cee  E-mail: ceese@seed.se.gov.br 

Art. 7º A instituição de ensino com processo de autorização ou renovação de autorização 
de funcionamento em tramitação e cujo Plano de Curso não esteja adequado ao CNCT, deverá 
proceder aos devidos ajustes, encaminhando o novo Plano de Curso a este Conselho. 

 
§ 1º Será concedido o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação deste 

ato para que a instituição de ensino encaminhe o novo Plano de Curso. 
 
§ 2º O novo Plano de Curso deverá ser encaminhado pela instituição de ensino 

acompanhado de ofício solicitando que seja anexado ao processo em tramitação. 
 
§ 3º Os processos que porventura se encontrarem devidamente distribuídos aos 

Conselheiros relatores, serão convertidos em diligência para que as instituições de ensino 
procedam aos ajustes necessários. 

 
Art. 8º A instituição de Ensino que oferece Educação Profissional deverá cumprir as 

determinações exaradas nesta Resolução para a efetivação do cadastramento do Plano de Curso de 
Nível Médio no Sistema de Informação Técnica e Tecnológica – SISTEC. 
 

Art. 9º A autorização de novos Cursos Técnicos de Nível Médio deverá cumprir as normas 
gerais que regem a Educação Profissional, especificamente à legislação que institui o Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos. 

 
Art. 10º Os casos omissos serão submetidos ao Plenário do CEE para análise e posterior 

deliberação. 
 

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor, após homologada, na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.  
 
 
 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 01 de outubro de 2009. 
 

 
 
 
 
 

ANA LÚCIA LIMA DA ROCHA MURICY SOUZA 
Presidente 

 
 
 
 
Publicada no Diário Oficial da União em 4 de novembro de 2009. 
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Resolução nº 002/CEE, de 01 de outubro de 2009. 
 
 

ANEXO 
 
 

Especificações de Curso Técnico de Nível Médio adequado ao Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos de Nível Médio. 
 
 
Nome da Instituição: 
 
 
Curso Técnico: 
 
 
Código INEP: 
 
 
Mantenedora: ____________________________________________________________ 

CNPJ:______________________  Município: ______________ UF: ________________ 

Endereço: _______________________________________________________________ 

Telefone: ___________________ e-mail: ______________________________________ 

Resolução Autorizativa nº:____________________ 

Dependência Administrativa: (  ) Pública  ( ) Privada 
 
 
SITUAÇÃO ATUAL 
Área Profissional: 
 

ADEQUAÇÃO AO CNCT 
Eixo Tecnológico: 

Habilitação 
 

Técnico em 

Carga horária: 
 

Carga horária: 

Infra-estrutura existente: 
 

Melhoria na infra-estrutura: 

 


