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 RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 2/2012/CEE 
DE 19 DE JUNHO DE 2012 

 
 

Estabelece normas para credenciamento e para 
autorização de funcionamento de cursos de 
especialização em nível de pós-graduação lato 
sensu e cursos de pós-graduação denominados de 
aperfeiçoamento ofertados em Escolas de 
Governo criadas e mantidas pelo Poder Público 
Estadual, pertencentes ao Sistema de Ensino do 
Estado de Sergipe. 

 

 O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II e XXXII, do art. 9º da Lei Estadual nº 2.656, 
de 8 de janeiro de 1988, considerando o que preceituam  a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 39, especificamente no § 2º; o art. 220 da 
Constituição do Estado de Sergipe; a Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, em especial o inciso IV do  art. 10, o 
inciso I do art.17 e inciso III do art. 44,   
 
 
                         RESOLVE: 
                                                 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 
 Art. 1º  A presente Resolução estabelece normas para credenciamento e para 
autorização de funcionamento de cursos de especialização em nível de pós-graduação lato 
sensu e cursos de pós-graduação denominados de aperfeiçoamento, ofertados em escolas de 
governo, criadas e mantidas pelo Poder Público Estadual, pertencentes ao Sistema de Ensino 
do Estado de Sergipe. 

 Art. 2º  As escolas de governo são instituições criadas e mantidas pelo Poder 
Público Estadual, essencialmente para a formação e o desenvolvimento de servidores 
públicos, na forma do § 2º, do art. 39, da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, assegurando a gratuidade da oferta dos cursos, conforme estabelecido no inciso IV, do 
art. 206, da Carta Magna. 

§ 1º  As escolas de governo poderão oferecer cursos de pós-graduação lato 
sensu em nível de especialização e cursos de pós-graduação denominados de 
aperfeiçoamento, sem qualquer ônus financeiro para o aluno, vez que a sua finalidade é tão 
somente a qualificação de servidores públicos para melhor atender às demandas da 
administração pública, devendo ainda atender ao disposto nesta Resolução. 
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§ 2º  Os cursos de especialização para os portadores de diploma de nível 
superior têm como principal objetivo atender a demandas reais da administração pública 
pertinentes à formação continuada e/ou complementação de estudos dirigidos aos servidores e 
agentes públicos, assumindo contornos de pós-graduação profissionalizante que revigora 
conhecimentos e constrói a competência técnica. 

§ 3º  Os cursos a que se refere o § 2º deste artigo terão carga horária mínima de 
360 horas, não incluso o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e 
o reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de trabalho de conclusão de curso. 

§ 4º Os cursos de aperfeiçoamento visam à melhoria de desempenho numa 
específica ocupação, a fim de atender às exigências do contexto em que esta se insere, com 
carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas. 

 

CAPÍTULO II 
DO CREDENCIAMENTO 

 

Art. 3º O credenciamento de escolas de governo é o ato administrativo pelo 
qual o Conselho Estadual de Educação declara  habilitada a instituição de ensino para oferta 
de cursos de pós-graduação lato sensu em nível de especialização e de cursos de pós-
graduação denominados de aperfeiçoamento, na modalidade presencial. 

Parágrafo único. Será considerada automaticamente descredenciada a 
instituição de ensino cujos atos autorizativos expirem seu prazo de validade, sem haver dado 
entrada neste Conselho em processo de recredenciamento. 

Art. 4º  A instituição de ensino solicitará credenciamento junto ao primeiro 
pedido para oferta de curso de pós-graduação. 

Art. 5º  O credenciamento será concedido para a oferta de cursos na sede da 
instituição e nos demais endereços verificados na instrução do processo. 

Art. 6º  A petição de credenciamento da instituição de ensino deverá ser 
instruída com os seguintes documentos, na sequência abaixo indicada: 

I. requerimento inicial dirigido à Presidência do CEE, subscrito pelo 
representante legal da pessoa jurídica; 

II. ato de criação da instituição, comprovando-se seu vínculo com o Poder 
Público do Estado de Sergipe; 

III. regimento interno da instituição requerente, contemplando histórico 
resumido, denominação, localização da sede e outros endereços, 
quando for o caso, indicação dos atos legais de sua constituição 
jurídica, objetivos institucionais, organização administrativa e 
pedagógica; 

IV. indicação do diretor(a) responsável pelo funcionamento da instituição, 
acompanhada de prova de qualificação profissional, documento de 
identificação, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e 
comprovante de residência; 

V. quadro demonstrativo da equipe gestora/administrativa composta por 
coordenador(es) pedagógico(s), secretário(a) e outros, com indicação 
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do nome, habilitação e função, acompanhados dos respectivos 
comprovantes de habilitação; 

VI. descrição do corpo docente, com número e percentual de especialistas, 
mestres e doutores, acompanhada dos respectivos comprovantes da 
titulação; 

VII. elenco dos cursos a serem ofertados, com indicação do número de 
vagas; 

VIII. planta baixa do(s) prédio(s) em que funcionará a instituição, com 
indicação de localização das diversas dependências, elaborada e 
assinada por profissionais legalmente autorizados; 

IX. alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal; 

X. descrição das instalações físicas, equipamentos, laboratórios, biblioteca 
com acervo de livros por área do conhecimento e outros recursos 
materiais de apoio ao ensino e às atividades administrativas, 
equipamentos de informática e acesso às redes de informação; 

XI. Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, devendo conter, pelo 
menos, os seguintes elementos: 

a)  missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação, bem como 
seu histórico de implantação e desenvolvimento, se for o caso;; 

b)  cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada um 
de seus cursos, especificando-se a programação de abertura de cursos, 
aumento de vagas, ampliação das instalações físicas e, quando for o caso, a 
previsão de abertura dos cursos fora de sede; 

c) organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação de número 
de turmas previstas por curso, número de alunos por turma, locais e turnos 
de funcionamento e eventuais inovações consideradas significativas, 
especialmente quanto a flexibilidade dos componentes curriculares, 
oportunidades diferenciadas de integralização do curso, atividades práticas e 
estágios, desenvolvimento de materiais pedagógicos e incorporação de 
avanços  tecnológicos; 

d)  perfil do corpo docente, indicando requisitos de titulação, experiência no 
magistério superior e experiência profissional não-acadêmica, bem como os 
critérios de seleção e contração, a existência de plano de carreira, o regime 
de trabalho e os procedimentos para substituição eventual dos professores 
do quadro; 

e) organização administrativa da instituição, identificando as formas de 
participação dos professores e alunos nos órgãos colegiados responsáveis 
pela condução dos assuntos acadêmicos e os procedimentos de auto-
avaliação institucional e de atendimento aos alunos; 

f) infraestrutura física e instalações acadêmicas, especificando: 
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1. com relação à biblioteca: acervo de livros, periódicos acadêmicos e 
científicos e assinaturas de revistas e jornais, obras clássicas, dicionários e 
enciclopédias, formas de atualização e expansão, identificado sua correlação 
pedagógica com os cursos e programas previstos; vídeos, DVD, CD, CD-
ROMS e assinaturas eletrônicas; espaço físico para estudos e horário de 
funcionamento, pessoal técnico administrativo e serviços oferecidos;  

2. com relação aos laboratórios: instalações e equipamentos existentes e a 
serem adquiridos, identificando sua correlação pedagógica com os cursos e 
programas previstos, os recursos de informática disponíveis, informações 
concernentes à relação equipamento/aluno; e descrição de inovações 
tecnológicas consideradas significativas; e 

3.  plano de promoção de acessibilidade e de atendimento prioritário, imediato 
e diferenciado às pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais ou 
com mobilidade reduzida, para utilização, com segurança e autonomia, total ou 
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, 
dos serviços de transporte; dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação 
e informação, serviços de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais -
 LIBRAS; e 

g)  demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras.  

XII. Projeto Pedagógico Institucional – PPI; e 

XIII. Projeto dos cursos a serem oferecidos. 

Art. 7º  O corpo docente de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de 
especialização, deverá ser constituído por professores especialistas ou de reconhecida 
capacidade técnico-profissional, sendo que 50% (cinqüenta por cento) destes, pelo menos, 
deverão apresentar titulação de mestre ou de doutor obtido em programa de pós-graduação 
stricto sensu reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Art. 8º  O credenciamento será concedido por prazo determinado, renovável a 
cada três anos, após procedimento de avaliação do mérito do pleito por este Conselho 
Estadual de Educação. 

Art. 9º  O pedido de renovação do credenciamento deverá ser protocolado neste 
Conselho Estadual de Educação 180 (cento e oitenta) dias antes de findo o prazo da respectiva 
concessão, instruído com os seguintes documentos: 

I. requerimento dirigido à Presidência do Conselho Estadual de 
Educação, subscrito pelo representante legal da pessoa jurídica; 

II. documentos comprobatórios de prováveis alterações ocorridas no 
quadro de gestores e docentes da instituição; 

III. documentos comprobatórios de prováveis alterações ocorridas nos 
cursos; e 

IV. projetos para oferta de novos cursos, quando couber. 

§ 1º A competência de análise técnica dos processos de pedido de 
credenciamento para oferta de cursos de pós–graduação pelas escolas de governo cabe à 
Assessoria Técnica deste Conselho Estadual de Educação, que após emissão de relatório 
encaminhará à Presidência, para posterior encaminhamento à Câmara competente.  
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§ 2º  A equipe técnica responsável pela análise das peças processuais poderá 
solicitar à Presidência do Conselho Estadual de Educação colaboração de especialista da área 
do curso pretendido, visando a esclarecimentos técnicos. 

Art. 10.  As escolas de governo que pretendam ofertar novos cursos em período 
anterior ao pedido de renovação de credenciamento, deverão encaminhar por meio de 
requerimento o projeto dos cursos a este Conselho Estadual de Educação para conhecimento e 
apreciação. 

Parágrafo único. O Conselho Estadual de Educação, após apreciação da 
Câmara competente, emitirá parecer e voto que, sendo favorável ao pleito e aprovado em 
Sessão Plenária, permitirá a sua oferta. 

Art. 11.  As escolas de governo que ofertem cursos de pós-graduação expedirão 
os certificados a que farão jus os alunos que obtiverem êxito, segundo os critérios de 
avaliação previamente estabelecidos, sendo obrigatória, pelo menos, 75% (setenta e cinco por 
cento) de frequência. 

§ 1º  Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação devem 
mencionar a área de conhecimento do curso e serem acompanhados do respectivo histórico 
escolar, no qual constarão, obrigatoriamente: 

I. relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo 
aluno e nome e qualificação dos professores por elas responsáveis; 

II. período em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de 
efetivo trabalho acadêmico; 

III. título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou 
conceito obtido; 

IV. declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições 
da presente Resolução; e 

V. citação do ato legal de credenciamento da instituição e autorização do 
curso. 

§  2º  Os certificados de conclusão dos cursos de pós-graduação, na modalidade 
presencial, devem ser obrigatoriamente registrados pela instituição devidamente credenciada e 
que efetivamente ministrou o curso. 

§ 3º  Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação que se 
enquadrem nos dispositivos estabelecidos nesta Resolução terão validade nacional. 

Art. 12.  Os casos omissos serão submetidos ao Conselho Estadual de 
Educação para análise e posterior deliberação. 

Art. 13.  Esta Resolução entrará em vigor, após homologada, na data de sua 
publicação. 

 
Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 19 de junho de 2012. 

 
 

 
ELIANE PASSOS SANTANA 

Presidente 


