
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO  DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO E LAZER 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 
 RESOLUÇÃO Nº 201/2001/CEE 

 

 

Dispõe sobre a  Educação de Jovens e Adultos 
no Sistema  de Ensino do Estado de Sergipe 

 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO de Sergipe, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 2656, de 08 de 
fevereiro de 1988 e tendo em vista o disposto nos artigos 37 e 38 da Lei Federal nº 
9394/96, no Parecer nº 11/2000 e na Resolução nº 01/2000 da Câmara de Educação 
Básica do Conselho Nacional de Educação, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - A Educação de Jovens e Adultos, modalidade de ensino da Educação Básica, 
destina-se àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental, obrigatório, e no ensino médio, na idade própria. 
 

Parágrafo único – A modalidade de ensino de que trata este artigo abrangerá cursos e/ou 
exames supletivos mantidos pelo poder público ou por instituições privadas de ensino 
fundamental e/ou médio. 

Art. 2º - A organização  curricular dos cursos e exames na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos compreenderá a base nacional comum e a parte diversificada dos 
currículos no ensino fundamental e no ensino médio. 

§ 1º - Os componentes curriculares expressos na proposta pedagógica das instituições de 
ensino, ofertantes, obedecerão aos princípios, aos objetivos e às diretrizes curriculares 
do ensino fundamental e do ensino médio estabelecidas pelas Resoluções nºs 02 e 

 



03/98/CEB/CNE, respectivamente, estendidas para a modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos. 

§ 2º - A língua estrangeira moderna é de oferta obrigatória nos quatro anos finais do 
ensino fundamental e no ensino médio. 

 

CAPÍTULO II 
DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

SEÇÃO I 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 3º - Os cursos de Educação de Jovens e Adultos, em nível do ensino fundamental 
ou médio, serão ministrados em unidades de ensino regular ou em instituições criadas, 
especificamente, para esse fim, devidamente autorizadas pelo Conselho Estadual de 
Educação. 

 

Art. 4º - No ato da matrícula de candidatos a curso de Educação de Jovens e Adultos 
deverá ser observada  idade acima de 14(quatorze) anos,  para o ensino fundamental e 
para o ensino médio, a partir de 17 (dezessete) anos. 

 

Parágrafo único – Fica vedada a matrícula de candidatos na faixa etária compreendida 
na escolaridade obrigatória, ou seja, de sete a quatorze anos completos. 

 

Art. 5º -  – Os cursos de educação de jovens e adultos poderão ser ministrados nos 
turnos diurno ou noturno, em regime presencial e/ou a distância, este,  com momentos 
presenciais segundo procedimentos e critérios definidos na proposta pedagógica e no 
regimento escolar, aprovados. 

§ 1º - Os cursos oferecidos em regime presencial exigirão para aprovação do aluno, 
além do aproveitamento estabelecido pela unidade de ensino em seu regimento, a 
freqüência de pelo menos 75% do total de horas letivas. 

§ 2º - As instituições de ensino que optarem pelo ensino a distância, com momentos 
presenciais, deverão definir o índice de freqüência no seu projeto de implantação. 

§ 3º - Para efeito de promoção e certificação de conclusão de etapas nos cursos a 
distância, os alunos só poderão ser avaliados em exames supletivos presenciais e 
oferecidos por instituições especificamente autorizadas por este Conselho.  

§ 4º - Os projetos de implantação dos cursos deverão assegurar a oferta de atividades 
extracurriculares visando ao enriquecimento do currículo e contextualização dos 
conteúdos. 



Art. 6º – Os cursos de que trata esta Resolução deverão oferecer escolaridade que 
propicie desde a alfabetização até a conclusão do ensino fundamental e médio. 

Parágrafo único – A alfabetização, a ser oferecida em cursos livres, conforme projeto 
elaborado para esse fim, independe  de autorização deste Conselho para o seu 
funcionamento, exceto quando se tratar de programas especiais. 

 

Art. 7º – Os cursos de Educação de Jovens e Adultos serão organizados de modo a 
permitir a sua correspondência a estudos em caráter regular, podendo ser estruturados  
em períodos anuais, semestrais ou, ainda, de forma  diversa de organização sempre que 
o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

 

Art. 8º – A duração dos cursos, considerando-se o tempo  efetivo de trabalho escolar, 
será no mínimo de: 

I. oitocentas horas para o ensino fundamental equivalente aos quatro anos iniciais 
do ensino fundamental; 

II. um mil e seiscentas horas para o ensino fundamental equivalente aos quatro anos 
finais; 

III. um mil e duzentas horas para o ensino médio, equivalente às três séries. 
 

§ 1º - A distribuição da carga horária prevista neste artigo fica a critério da instituição 
educacional. 

§ 2º - A instituição educacional poderá, excepcionalmente, solicitar ao Conselho 
Estadual de Educação aprovação de programas especiais de cursos correspondentes ao 
ensino fundamental e/ou médio com carga horária inferior ao previsto nesta Resolução. 

Art. 9º – O ingresso  nos cursos de Educação de Jovens e Adultos dar-se-á: 

I. independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação realizada pela 
unidade escolar que defina o grau de desenvolvimento do interessado e permita a 
sua matrícula na série ou etapa adequada. 

II. mediante a comprovação de estudos anteriores correspondentes à etapa e nível 
de ensino pretendido. 

 

Parágrafo único – As instituições de ensino poderão aferir e reconhecer, mediante 
avaliação, conhecimentos e habilidades obtidos em processos formativos extra-
escolares, desde que expresso no seu regimento e  conste da proposta pedagógica, este 
procedimento. 

Art. 10 – A conclusão dos cursos e/ou exames habilitará o aluno ao prosseguimento de 
estudos. 

Parágrafo único – Na conclusão dos cursos será observado  o atendimento aos requisitos 
legais de carga horária, componentes curriculares, áreas de conhecimento, freqüência e 
avaliação no processo. 

 



Art. 11 – A organização curricular dos cursos de Educação de Jovens e Adultos, 
obedecerá o disposto nos artigos 26, 27 e 32 a 36 da Lei nº 9394/96, nas  Resoluções nºs 
02 e 03/98 e, 01/2000/CEB/CNE que tratam das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

§ 1º - Constituem-se áreas de conhecimento do ensino fundamental, conforme a 
Resolução nº 02/98/CEB/CNE: 

I. Língua Portuguesa; 
II. Língua Materna, para populações indígenas e migrantes;  
III. Matemática; 
IV. Ciências; 
V. Geografia; 
VI. História; 
VII. Língua Estrangeira Moderna; 
VIII. Educação Artística; 
IX. Educação Física; 
X. Educação Religiosa, na forma da Lei nº 9475/97. 
 

§ 2º - As instituições educacionais deverão estabelecer a relação entre a Educação 
Fundamental e a Vida Cidadã através da articulação entre vários dos seus aspectos 
como: 

a) saúde; 
b) sexualidade; 
c) vida familiar e social; 
d) meio ambiente; 
e) trabalho; 
f) ciência e tecnologia; 
g) cultura; 
h) linguagens; 
i) trânsito. 
 

§ 3º - Os componentes curriculares para o ensino médio, visando a constituição de 
competências e habilidades serão agrupados, conforme a Resolução nº 
03/98/CEB/CNE, por áreas de conhecimento, a saber: 

a) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 
1. Língua Portuguesa; 
2. Língua Estrangeira Moderna; 
3. Arte; 
4. Educação Física. 
 

b) Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: 
1. Biologia; 
2. Física; 
3. Química; 
4. Matemática. 
 

c) Ciências Humanas e suas Tecnologias: 



1. História; 
2. Geografia; 
3. Conteúdos de Sociologia e Filosofia necessários ao exercício de cidadania. 
 

§ 4º - A critério da unidade de ensino poderão ser incluídos outros componentes 
curriculares, necessários ao exercício da cidadania e que possibilitem a compreensão da 
origem e transformação da sociedade, do mundo, das idéias e a formação de atitudes e 
valores. 

 

SEÇÃO II 

DA AUTORIZAÇÃO DOS CURSOS 

 

Art. 12 – Os cursos de Educação Básica, na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos, dependerão de autorização prévia, bem como de  renovação de autorização do 
Conselho Estadual de Educação, para o seu funcionamento. 

 

Parágrafo único – São nulos os atos escolares praticados por instituições de ensino que 
não tenham autorização para o funcionamento de seus cursos. 

 

Art. 13 - As instituições de ensino, interessadas na oferta da Educação de Jovens e 
Adultos, deverão dar entrada, neste  Conselho, no processo de autorização para o 
funcionamento de seus cursos, até 180(cento e oitenta) dias antes do início de suas 
atividades, acompanhado do respectivo Plano de Implantação, contendo: 

 

1. identificação da instituição educacional: 
1.1 denominação; 
1.2 dependência administrativa; 
1.3 endereço; 
1.4 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 

2. identificação do mantenedor: 
2.1 Pessoa Física: 

2.1.1 nome; 
2.1.2 número do CPF ou RG acompanhados de comprovante; 
2.1.3 endereço comprovado. 

2.2  Pessoa Jurídica acompanhado de comprovação: 
2.2.1 denominação; 
2.2.2 endereço comprovado; 
2.2.3 representante legal; 
2.2.4 cargo ou função; 

 

3. justificativa; 



 

4. objetivos; 
 

5. estrutura dos cursos:  
5.1 dados de identificação do projeto; 
5.2  modalidades de funcionamento; 
5.3 forma de organização; 
5.4 critérios para matrícula; 
5.5 equivalência para circulação entre as diferentes modalidades de 

ensino; 
5.6 horário de funcionamento; 
5.7 carga horária; 
5.8 duração dos cursos;  
5.9 estrutura curricular ou componentes curriculares agrupados por 

área de conhecimento ou matriz curricular; 
5.10 ementas de todos os componentes curriculares por nível de 

ensino; 
5.11 sistemática de avaliação; 
5.12 relação do material didático-pedagógico necessário ao processo  

ensino aprendizagem, conforme o nível de ensino oferecido; 
5.13 recursos tecnológicos e equipamentos disponíveis; 
5.14 acervo bibliográfico, especificando títulos e quantidade de cada 

título; 
 

6. indicação do pessoal técnico e administrativo com as respectivas comprovações de 
habilitação; 

 

7. indicação do pessoal docente, com a etapa  e/ou disciplina que irá lecionar 
acompanhada de comprovante de habilitação (Diploma ou Histórico de Conclusão); 

 

8. programa de capacitação em serviço do corpo docente; 
 

9. estrutura física,  contendo áreas adequadas ao atendimento dos portadores de 
necessidades especiais e compatível com o nível de ensino, comprovada mediante 
cópia da planta baixa do prédio que demonstre: 

9.1 salas de aula com dimensões correspondentes a 1m² por aluno; 
9.2 local reservado ao funcionamento da biblioteca; 
9.3 espaços adequados para o funcionamento da direção, secretaria e 

coordenação; 
9.4 espaços destinados a educação física e recreação ou área livre; 
9.5 instalações sanitárias para funcionários e alunos separadamente; 
9.6 laboratórios de línguas, ciências e informática,  opcional; 

 

regimento escolar acompanhado dos anexos em três vias, sendo duas em pastas 
individuais; 



 

proposta pedagógica; 

 

previsão orçamentária para instituições privadas; 

 

proposta de programas de formação continuada de profissionais para a Educação de 
Jovens e Adultos. 

 

Art. 14 – A autorização para a oferta dos cursos de Educação de Jovens e Adultos será 
concedida pelo prazo de quatro e de três anos para o  ensino fundamental e médio, 
respectivamente. 

 

SEÇÃO III 
DA RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 

 

Art. 15 – O Conselho Estadual de Educação concederá renovação da autorização, por 
período indeterminado, às instituições educacionais autorizadas que comprovarem 
satisfatório funcionamento, atendendo os seguintes itens: 

I. cumprimento da legislação educacional  e trabalhista; 
II. execução da proposta pedagógica; 
III. qualificação e desempenho do corpo docente, técnico-administrativo e demais 

funcionários; 
IV. qualidade dos espaços físicos, instalações, equipamentos e adequação às suas 

finalidades, bem como ao atendimento dos portadores de necessidades especiais; 
V. atualização do acervo bibliográfico; 
VI. conservação e organização dos registros e arquivo escolares. 
 

Art. 16 – A renovação da autorização dos cursos será solicitada a este Órgão 180(cento 
e oitenta) dias antes de findo o prazo da  autorização, através de ofício do responsável 
legal pela instituição à Presidência do CEE, acompanhado de: 

I. cópia do último ato legal de funcionamento; 
II. declaração fornecida pela Delegacia do Trabalho, relativa ao cumprimento da 

legislação trabalhista para instituições particulares; 
III. indicação do corpo docente e técnico-administrativo com as respectivas 

especificações de função, acompanhada da prova de habilitação na forma da Lei 
nº 9394/96 e qualificação na área de Educação de Jovens e Adultos; 

IV. cópia do regimento escolar e suas alterações, quando houver, devidamente 
apreciados por este Conselho; 

V. relatório pormenorizado das atividades realizadas contendo, inclusive, a 
matrícula e a situação final dos alunos em cada ano de funcionamento. 

 



Art. 17 – Á vista do apurado no processo, mediante relatório das Assessorias Técnica e 
de Legislação, o Conselho decidirá: 

I. pela concessão da renovação, quando evidenciado o regular funcionamento da 
unidade de ensino, nos termos desta Resolução; 

II. pela prorrogação da autorização por dois anos, quando as exigências desta 
Resolução não se encontrarem plenamente atendidas, devendo o estabelecimento 
solicitar a renovação um semestre antes do vencimento da prorrogação; 

III. pela negativa da renovação com encerramento das atividades quando ficar 
evidenciado o irregular funcionamento da instituição. 

 

CAPÍTULO III 

DOS EXAMES SUPLETIVOS 

 

Art. 18 - Os exames supletivos consistem na aferição e reconhecimento das práticas de 
vida, conhecimentos e habilidades dos jovens e adultos, possibilitando o 
prosseguimento de estudos. 

Art. 19 - Os exames supletivos deverão ser oferecidos pelo Poder Público, 
gratuitamente, e/ou por instituições de ensino pertencentes à iniciativa privada, 
realizando-se: 

I. em nível de conclusão do ensino fundamental, para maiores de quinze anos de 
idade, ou a completar até a data de realização da primeira prova; 

II. em nível de conclusão do ensino médio, para maiores de dezoito anos, ou a 
completar até a data de realização da primeira prova, independentemente de 
qualquer comprovação de escolaridade anterior. 

 

Parágrafo único – O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se 
aplica para o da prestação de exames supletivos. 

Art. 20 - O credenciamento das instituições de ensino para a realização dos exames 
supletivos será concedido por prazo determinado pelo Conselho Estadual de Educação 
após  análise do  Plano Geral de Exames Supletivos, do qual deve constar, 
obrigatoriamente: 

I. solicitação de credenciamento para realizar exames supletivos através de ofício 
ou requerimento do representante legal da mantenedora ou da instituição, 
conforme o caso; 

II. identificação; 
III. cópia do ato que concedeu autorização para funcionamento do curso da 

Educação de Jovens e Adultos; 
IV. justificativa; 
V. nível de educação básica a que se refere o exame supletivo; 
VI. períodos do ano reservados à realização de provas; 
VII. percentual mínimo para aprovação; 
VIII. relação dos recursos didáticos e equipamentos disponíveis e adequados aos 

exames; 



IX. discriminação do corpo administrativo, no caso das instituições particulares e 
dos responsáveis pela organização dos exames para as instituições públicas, 
especificando função e nível de formação acompanhada do respectivo 
comprovante de habilitação; 

X. indicação da Direção e de  Coordenadores por disciplina, responsáveis pelo 
planejamento e realização das provas; 

XI. declaração de disponibilidade de equipes multidisciplinares, relativas aos 
professores responsáveis pela elaboração das provas, discriminando nível de 
formação e disciplina, acompanhada da prova de habilitação; 

XII. programa por disciplina; 
XIII. edital dos exames, elaborado observando as especificidades contidas no Parecer 

nº 11/2000, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 
e nesta Resolução; 

XIV. formas de divulgação e comunicação dos resultados; 
XV. prova de identidade e fornecimento de dados informativos pessoais, situação 

civil e profissional, bem como domicílio comprovado do responsável pela 
solicitação de credenciamento para realização de exames em instituições 
particulares;  

XVI. cópia do termo de convênio, quando for o caso. 
 

Parágrafo único – É vedada a participação nas equipes multidisciplinares de professores 
e coordenadores que mantenham ou lecionem em cursos destinados à preparação de 
candidatos aos exames supletivos. 

Art. 21 – Ao portador de necessidades especiais inscritos nos exames supletivos será 
assegurado o atendimento compatível às suas peculiaridades. 

Art. 22 – Para a conclusão do ensino fundamental ou médio, atendendo o que determina 
os arts. 26 e 36 da Lei nº 9394/96, o aluno deverá prestar exames dos seguintes 
componentes curriculares: 

 

I. Língua Portuguesa; 
II. Matemática; 
III. Ciências; 
IV. Geografia; 
V. História; 
VI. Língua Estrangeira Moderna; 
VII. Química; 
VIII. Física;  
IX. Biologia. 
 

§ 1º - Dos componentes curriculares relacionados neste artigo, o inciso III é exclusivo 
do ensino fundamental e os incisos VII, VIII e IX, do ensino médio. 

§ 2º - A Língua Estrangeira Moderna no ensino fundamental é componente curricular 
obrigatório na oferta e facultativa para inscrição do aluno nos exames supletivos. 



§ 3º - A Língua Estrangeira Moderna no ensino médio é componente obrigatório na 
oferta e prestação de exames supletivos. 

Art. 23 – A expedição e o registro de certificados de conclusão do ensino fundamental 
ou médio, inclusive a declaração de conclusão de disciplinas, são de inteira 
responsabilidade das instituições de ensino credenciadas, promotoras dos exames 
supletivos. 

§ 1º - Os certificados de conclusão dos exames supletivos poderão ser expedidos pela 
instituição de ensino onde o candidato tenha realizado parte das provas,  
independentemente das últimas provas terem sido prestadas neste sistema de ensino. 

§ 2º - Os candidatos que comprovarem aprovação em uma ou mais disciplinas cursadas 
na última série regular do ensino fundamental ou médio, componente do elenco de 
provas dos exames supletivos, terão assegurada a terminalidade dessas disciplinas, 
ficando isento das respectivas provas. 

§ 3º - Para cumprimento do que estabelece o parágrafo anterior, o candidato deverá 
apresentar histórico das séries cursadas. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 24 – A instituição de ensino informará aos interessados, antes do início de cada 
curso da Educação de Jovens e Adultos, sobre toda sua estrutura constante do projeto de 
implantação. 

Art. 25  - As instituições de ensino credenciadas ou autorizadas para a oferta de cursos 
e/ou prestação de exames  deverão registrar nos documentos por elas emitidos, o 
número, o local e a data do Ato autorizativo, bem como na sua divulgação publicitária. 

Art. 26 – Aos alunos procedentes da Educação de Jovens e Adultos de instituições 
estrangeiras, aplicar-se-á o mesmo tratamento constante da Resolução nº 013/98/CEE. 

Art. 27 – Os  certificados de conclusão  expedidos  pelas  instituições de ensino serão 
por elas próprias registrados,  ressalvados os casos dos emitidos por instituições 
estrangeiras. 

Art. 28 – As instituições que oferecem a Educação de Jovens e Adultos autorizadas ou 
com processo em tramitação neste Conselho, na vigência da legislação anterior, terão o 
prazo de 180(cento e oitenta) dias, após a publicação no Diário Oficial, desta Resolução, 
para adaptarem seus projetos de implantação a estas normas, excetuando-se os preceitos 
legais  auto-aplicáveis. 

 

Art. 29 – O Órgão próprio da Secretaria de Estado da Educação e do Desporto e 
Lazer/SEED fará  visitas anuais aos estabelecimentos de ensino integrantes do sistema 
estadual, autorizados a oferecer Cursos de Educação de Jovens e Adultos e credenciados 
a realizar Exames Supletivos, com o objetivo de avaliar seu funcionamento no que 
concerne ao cumprimento desta Resolução e demais legislação pertinente, inclusive, 
procedimentos pedagógicos adotados, encaminhando relatório ao CEE, por intermédio 
do seu titular. 



 

§ 1º - Sempre que houver denúncia de irregularidade, o CEE solicitará  ao Órgão 
competente da SEED, visita “in loco” para averiguação dos fatos. 

§ 2º - Confirmada a existência de irregularidades no funcionamento da instituição, o 
CEE, de acordo com a gravidade da situação,  determinará as providências cabíveis, 
conforme o disposto na Resolução nº 026/98/CEE. 

Art. 30 -  Os casos omissos serão submetidos ao CEE para análise e posterior 
deliberação. 

 

 

Art. 31 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 14 de março de 2002. 

 

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS 

Presidente 

 

Biblioteca Pública Epifânio Dória/Prolongamento da Rua Vila Cristina, S/N/Telefax:  
214-1931  CEP 49020-150 Aracaju-SE/E-mail: creese@prodase.com.br 


