
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO  DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO E LAZER 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 
 RESOLUÇÃO Nº 023/2002/CEE 

 

Disciplina a tramitação de processos referentes à 

Organização Curricular e Mudança de Denominação e 

dá outras providências.  

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO de Sergipe, no uso de suas 

atribuições legais e, tendo em vista o disposto na Resolução nº 026/98/CEE, inciso 

III e IV;  

Face, ainda à decisão do Plenário, aprovado em 18.04.2002, 

RESOLVE: 

Art. 1º - A tramitação de processos referentes à alteração da Organização Curricular e 
Mudança de Denominação das unidades escolares pertencentes ao Sistema Estadual de 
Ensino de Sergipe, dar-se-á nos termos da presente Resolução.  
 
Art. 2º - Os pedidos destinados à alteração da Organização Curricular e a Mudança de 
Denominação de unidades de ensino, devidamente instruídos, deverão ser 
protocolizados na Secretaria deste Conselho e encaminhados a Assessoria de Legislação 
e Normas, a quem compete a sua aprovação, mediante ato da Presidência.  

§ 1º - Os processos relativos à alteração da Organização Curricular deverão ser 
organizados em pastas classificadoras, sem elástico, contendo em cada uma: 

I – requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Estadual de Educação, subscrito 
pelo representante legal da pessoa física ou jurídica que mantém a unidade de ensino. 

II – ato autorizativo ou de reconhecimento em vigor; 

III – organização curricular representada pela identificação das áreas de conhecimento 
ou componentes curriculares ou, ainda, pelo conjunto de situações de aprendizagem, 
especificando as respectivas cargas horárias, observadas as disposições do art.26 da 
LDBEN, nas Resoluções CEB/CNE Nºs 02 e 03/98, bem como a forma de organização 
da unidade de ensino; 

 



IV – calendário escolar, elaborado de acordo com as normas legais vigentes e ajustados 
às características da unidade de ensino; 

§ 2º - A mudança de denominação será solicitada mediante requerimento dirigido ao 
Presidente do Conselho Estadual de Educação, subscrito pelo representante legal da 
pessoa física ou jurídica que mantém a unidade de ensino, acompanhado de: 

I – ato autorizativo ou de reconhecimento em vigor; 

II – histórico que justifica essa mudança; 

III – Certidão Negativa de Denominação, quando se tratar de estabelecimentos 
pertencentes à rede privada de ensino; 

IV – ato do poder municipal ou estadual, conforme o caso, dispondo sobre a 
denominação, para as escolas públicas. 

Art. 3º - As alterações de que trata esta Resolução  passam a vigorar; 

I – para a organização curricular, a partir do ano letivo subseqüente ao da 
protocolização do processo neste Conselho, salvo nos casos em que, comprovadamente, 
a organização anteriormente aprovada esteja causando prejuízos ao processo 
ensino/aprendizagem; 

II – a partir da data de aprovação para os casos de mudança de denominação. 

Art. 4º -  A Assessoria de Legislação e Normas, através da Presidência, dará 
conhecimento ao Plenário daqueles que foram aprovados. 

Art. 5º - Os casos omissos serão submetidos à apreciação da Câmara competente para 
análise e posterior liberação. 

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogado o parágrafo único do art. 
2º da Resolução nº 082/98/CEE, no que se refere a Organização Curricular, e demais 
disposições em contrário. 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 18 de abril de 2002. 
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