
 

GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO E LAZER 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 111/02/CEE 
     De 24 de outubro de 2002 

 

Fixa normas para credenciamento de instituições 
educacionais e autorização de cursos sob a forma de 
Educação a Distância no ensino fundamental para 
educação de jovens e adultos, ensino médio e educação 
profissional de nível técnico no Sistema de Ensino do 
Estado de Sergipe. 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO de Sergipe, no uso de suas atribuições e 
considerando o disposto no art. 8º da Lei Federal nº 9394/96, no art. 12 do Decreto 
Federal nº 2494/98, com a redação que lhe deu o Decreto Federal nº 2561/98 e na 
Portaria Ministerial nº 301/98, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - O credenciamento de instituições e a autorização de cursos de ensino 
fundamental ministrados a distância para jovens e adultos, ensino médio e educação 
profissional de nível técnico no Sistema Estadual de Ensino, ficam sujeitos as normas 
desta Resolução. 
 
 
Art. 2º - Compreende-se  Educação a Distância o ensino que possibilita a auto-
aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 
apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou 
combinados, e veiculados através dos diversos meios de comunicação. 
 
 
Art. 3º - Os cursos ministrados a distância serão organizados em regime especial, 
obedecidos os objetivos e as diretrizes curriculares fixadas em  nível nacional e estadual 
para a educação de jovens e adultos, para o ensino médio e para a educação profissional 
de nível técnico. 

Parágrafo único - Os momentos ou espaços presenciais deverão ser 
assegurados nos cursos ministrados a distância, os quais não podem restringir-se, 
exclusivamente, aos exames finais. 



 
Art. 4º - Nos termos do § 4º do art. 32 da Lei Federal nº 9394/96, a forma de Educação a 
Distância  no ensino fundamental  somente será utilizada como complementação de 
aprendizagem ou em situações emergenciais. 
 Parágrafo único - Constituem-se emergenciais as seguintes situações: 

a) inexistência de rede escolar no local de residência do aluno; 
b) fixação de residência temporária dos alunos para acompanhar seus pais ou 

responsáveis no desempenho de suas atividades profissionais ou acadêmicas; 
c) ocorrência de cataclismos que impeçam, temporariamente, o normal 

funcionamento das escolas atingidas; 
d) existência comprovada de deficiências físicas que impeçam o acesso do 

aluno às escolas convencionais. 
 
Art. 5° - A instituição que pretende oferecer cursos a distância deve ter existência prévia 
legalmente comprovada, e ser uma instituição credenciada para oferecer na forma 
presencial os mesmos cursos que deseja oferecer a distância. 
 
 Art. 6º - Os pedidos de credenciamento de instituições educacionais e autorização de 
cursos a distância serão encaminhados, em qualquer época, pela mantenedora da 
instituição interessada ao Presidente do Conselho Estadual de Educação e constarão de 
duas etapas: 

I. carta consulta; 
II. projeto do curso. 
Parágrafo único – A apresentação do projeto do curso ficará  condicionada à 
decisão favorável da carta consulta. 

 
 
Art. 7º - A carta-consulta deve conter: 

I. histórico da instituição; 
II. elenco dos cursos já autorizados ou reconhecidos, se for o caso; 
III. justificativa para a implantação do curso; 
IV. caracterização do curso pretendido; 
V. descrição da infra-estrutura adequada aos recursos didáticos, suportes de 

informação e meios de comunicação que pretende adotar; 
VI. declaração de disponibilidade de equipes multidisciplinares – corpo 

docente e especialistas – nos diferentes meios de informação a serem 
utilizados; 

VII. indicação de parcerias necessárias para o desenvolvimento do projeto, se 
for o caso; 

VIII. descrição da capacidade de atendimento aos alunos nos momentos 
presenciais; 

IX. experiência anterior em educação, se for o caso; 
X. descrição clara da política de suporte aos professores-orientadores e do 

atendimento aos alunos, incluindo a relação numérica entre eles, a 
possibilidade de acesso aos momentos presenciais para os alunos 
residentes na mesma localidade e para os não residentes; 

XI. cópia dos termos da parceria, quando houver, observando os seguintes 
critérios: 
a) a instituição continuará responsável pelo curso, respondendo pela sua 

implementação , tal como foi autorizada; 



b) a parceria deverá estar prevista no Regimento Escolar e no Projeto 
Pedagógico; 

XII. documento  oficial da existência jurídica da mantenedora (contrato social 
ou estatuto); 

XIII. comprovação da qualidade de representatividade legal (ata constitutiva 
da direção ou instrumento público de mandato); 

XIV. prova de identidade e fornecimento de dados informativos pessoais 
(situação civil e profissional, domicílio) no caso de pessoa física; 

XV. prova da capacidade de auto-financiamento da entidade mantenedora, 
ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição Federal; 

XVI. comprovantes da situação fiscal e parafiscal da mantenedora ( Certidão 
negativa dos cartórios de distribuição, Certidão negativa do INSS, 
Certidão de regularidade do FGTS, Certidão negativa quanto à dívida 
ativa da União, Certidão negativa quanto à dívida ativa em relação à 
prefeitura local). 

 
§ 1º - Os documentos relacionados, nos incisos XII, XIII, XIV, XV e XVI são 
exigidos para mantenedoras de caráter privado e se estendem às empresas 
parceiras, quando houver. 
§ 2º - O Parecer favorável à carta-consulta, que terá validade por um ano, 
contado da sua publicação, permitirá a apresentação do projeto do curso. 

 
 
Art. 8º - O projeto do curso deverá conter: 

I. projeto pedagógico que contemple: 
a) objetivos, finalidade e caracterização da clientela; 
b) perfil do aluno, considerando as competências e habilidades previstas 

para o curso; 
c) estrutura curricular e carga horária; 
d) material didático, acervo bibliográfico e equipamentos a serem 

utilizados; 
e) sistema de avaliação do rendimento dos alunos; 
f) sistema de promoção e recuperação dos alunos; 
g) proposta de avaliação do curso, que deverá ser realizada de forma 

sistemática, contínua e abrangente. 
 

II. descrição da infra-estrutura, em função do projeto a ser desenvolvido:  
a) instalações físicas, destacando salas para atendimento aos alunos; 
b) laboratórios; 
c) biblioteca atualizada e informatizada, com acervo de periódicos e 

livros, bem como fitas de áudio e vídeos; 
d) equipamentos que serão utilizados, tais como: televisão, videocassete, 

audiocassete, equipamentos para vídeo e teleconferência, de 
informática, linhas telefônicas, inclusive linhas de acesso a redes de 
informação e para discagem gratuita e aparelhos de fax à disposição 
de tutores e alunos, dentre outros. 

III. identificação das equipes multidisciplinares – docentes e técnicas – 
envolvidos no projeto e dos docentes responsáveis por disciplina ou área 
e pelo curso em geral, incluindo qualificação e experiência profissional 
respectivas; 



IV. termo de compromisso de contrato e atuação dos componentes das 
equipes multidisciplinares; 

V. indicação de atividades extracurriculares, aulas práticas e estágio 
supervisionado, quando for o caso. 

 
 
Art. 9º – Aprovado o projeto de Curso, o CEE emitirá ato de credenciamento da 
instituição e autorização do curso com prazo de validade limitado a 5(cinco) anos, 
podendo ser renovado após avaliação. 

Parágrafo único – Os cursos de educação a distância deverão ser reavaliados a 
cada 5(cinco) anos para efeito de renovação do credenciamento e autorização. 

 
 
Art. 10 – O processo de avaliação para fins de renovação de credenciamento de 
instituições e da autorização de cursos obedecerá a procedimentos e critérios 
estabelecidos por este Conselho e os seguintes requisitos: 

I. projeto pedagógico; 
II. formas de organização institucional e de funcionamento; 
III. quadro estável de profissionais; 
IV. plano de capacitação e atualização permanente dos professores 

contratados; 
V. planejamento coletivo do trabalho numa perspectiva de experimentação e 

avaliação contínua; 
VI. apoio administrativo ao projeto; 
VII. adequação do espaço físico e das instalações; 
VIII. qualidade dos recursos didáticos disponíveis; 
IX. existência de materiais diversificados de leitura e pesquisa; 
X. proporção entre alunos e professor-orientador. 

 
 
Art. 11 – A falta de atendimento aos requisitos definidos no artigo anterior e a 
ocorrência de irregularidade de qualquer ordem serão objeto de diligência, sindicância 
e, se for o caso, de processo administrativo que vise à sua apuração, sustando-se de 
imediato a tramitação de pleitos de interesse da instituição podendo, ainda, acarretar-lhe 
o descredenciamento com cessação compulsória das atividades. 
 
Art. 12 – Caberá à instituição educacional credenciada a guarda, em sua sede, dos 
documentos escolares de todos os alunos matriculados, mantendo-os permanentemente  
à disposição dos órgãos competentes. 
 
Art. 13 – O Conselho Estadual de Educação divulgará, periodicamente, a relação das 
instituições credenciadas, recredenciadas e os cursos autorizados e renovados. 
Art. 14 – Os cursos a distância poderão aceitar transferências e aproveitar estudos 
realizados pelos alunos em cursos presenciais, da mesma forma que as certificações 
parciais ou totais obtidas em cursos a distância poderão ser aceitas tanto em cursos 
presenciais como em cursos a distância. 
 
Art. 15 – Os certificados e diplomas de cursos a distância autorizados pelo Conselho 
Estadual de Educação, expedidos por instituições credenciadas, serão registrados na 
forma da lei e terão validade nacional. 



 
Parágrafo único – Os certificados e diplomas serão expedidos pela instituição em 

que o aluno se submeter à última avaliação para conclusão do curso. 
 

 
Art. 16 – Os certificados e diplomas de cursos a distância emitidos por instituições 
estrangeiras, mesmo quando realizados em cooperação com instituições sediadas no 
Brasil, deverão ser revalidados para gerarem efeitos legais, de acordo com as normas 
vigentes para o ensino presencial. 
 
Art. 17 – A avaliação do aproveitamento do aluno para fins de promoção, certificação 
ou diplomação realizar-se-á por meio de exames presenciais, sob a responsabilidade da 
instituição credenciada para ministrar o curso, segundo procedimentos e critérios 
definidos no projeto pedagógico autorizado. 

 
Parágrafo  único – A avaliação deverá considerar a aquisição das competências 

descritas nas diretrizes curriculares nacionais e estaduais, bem como os conteúdos e 
habilidades próprias de cada curso, especificados no projeto de curso autorizado. 
 
 
Art. 18 – A matrícula nos cursos a distância de ensino fundamental para jovens e 
adultos, ensino médio e educação profissional será feita independentemente de 
escolarização anterior, mediante avaliação que defina o grau de desenvolvimento e 
experiência do candidato e permita sua inscrição na etapa adequada. 
 
 
Art. 19 – Os candidatos à matrícula nos cursos sob a forma de educação a distância 
deverão comprovar: 

I. no ensino fundamental para jovens e adultos – idade inicial acima de 
14(quatorze) anos e a partir dos 15(quinze) anos para sua conclusão; 

II. no ensino médio: 
a) regular – conclusão do ensino fundamental ou mediante processo de 

classificação; 
b) educação de jovens e adultos – idade acima de 17(dezessete) anos e a 

partir de 18(dezoito) para sua conclusão; 
III. na educação profissional – conclusão do ensino médio. 

 
 
Art. 20 – O funcionamento de curso a distância, autorizado por outro Sistema de 
Ensino, que pretenda instalar-se no Estado de Sergipe, depende de prévia aprovação 
deste Conselho, nos termos desta Resolução. 
 
 
Art. 21 – Caberá ao órgão próprio da SEED o acompanhamento e a supervisão dos 
cursos autorizados ou renovados na forma desta Resolução. 
 
 
Art. 22 – O início de funcionamento do curso somente poderá ocorrer após o 
credenciamento da instituição e autorização dos cursos. 



Parágrafo único – A inobservância do disposto no caput deste artigo implicará na 
suspensão imediata da análise do pedido. 

 
 
Art. 23 – Nos níveis fundamental para jovens e adultos, médio e educação profissional, 
os sistemas de ensino poderão credenciar instituições exclusivamente para a realização 
de exames finais, atendidas às normas gerais da educação nacional. 

§ 1º - Para credenciamento dessas instituições será exigido a construção e 
manutenção de banco de itens que será objeto de avaliação periódica. 

§ 2º - Os exames dos cursos de educação profissional devem contemplar 
conhecimentos práticos, avaliados em ambientes apropriados. 

§ 3º - Para exame dos conhecimentos práticos a que se refere o parágrafo anterior, 
as instituições credenciadas poderão estabelecer parcerias, convênios ou consórcios com 
instituições especializadas no preparo profissional, escolas técnicas, empresas e outras 
adequadamente aparelhadas.  

 
 
Art. 24 – No ato da matrícula, o aluno receberá o manual contendo o projeto pedagógico 
e todo detalhamento do funcionamento do curso. 
 
 
Art. 25 – As instituições credenciadas para ministrar cursos na forma de educação a 
distância deverão registrar o número, o local e a data do ato autorizativo, em todos os 
documentos emitidos, bem como na sua divulgação publicitária. 
 
 
Art. 26 – As diligências baixadas a processos em tramitação no CEE deverão ser, no 
prazo de até 60(sessenta) dias, devidamente atendidas sob pena de seu arquivamento, 
dando-se ciência ao interessado desse procedimento. 
 
 
Art. 27 – Os casos especiais não contemplados pela presente Resolução serão 
submetidos ao CEE para análise e posterior deliberação. 
 
 
Art. 28 – Esta Resolução, devidamente homologada, entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 
Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 24 de outubro de 2002. 

 

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS 

Presidente 
 

Homologada por decurso de prazo 

Publicada no D.O.E. do dia 28.02.2003 


