
 

GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO  DA EDUCAÇÃO  

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 273, DE 3/8/2006 

 

Altera dispositivos da Resolução nº 

201/2001/CEE, que Dispõe sobre a Educação de Jovens e 

Adultos no Sistema de Ensino do Estado de Sergipe, e dá 

outras providências. 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE, no uso de suas 
atribuições legais, e respaldo no Parecer CNE/CEB nº 11 de 10/05/2000 na Resolução 
CNE/CEB nº 1, de 5/7/2000, resolve: 

 

Art. 1º - Os dispositivos da Resolução nº 201/2001/CEE, adiante indicados, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 5º - ... 

§ 5º - A parte presencial dos cursos de educação de jovens e adultos 

deverá ter carga horária mínima equivalente a 80% do total da carga horária 

estabelecida para os cursos. 

Art 14 - A autorização para oferta dos cursos de educação de jovens e 

adultos será concedida pelo prazo de 4 (quatro) anos, devendo o 

estabelecimento de ensino solicitar a sua renovação 180 (cento e oitenta) dias 

antes de findo o prazo da referida concessão. 

Art 20 - O credenciamento das instituições de ensino para a realização 

dos exames supletivos será concedido pelo prazo de 4 (quatro) anos, após 

análise do Plano Geral de Exames Supletivos, do qual deve constar, 

obrigatoriamente. 

Art.20A - As instituições de ensino credenciadas para a realização dos 

exames supletivos deverão solicitar prorrogação do seu credenciamento a 

cada 4 (quatro) anos, 180 (cento e oitenta) dias antes de findo o prazo do seu 

último ato legal. 

Parágrafo único. O processo de prorrogação do credenciamento deverá 

ser instruído de acordo com o art. 20 desta Resolução, acrescidos da cópia do 

último ato legal. 

 

 



Art. 2º – Esta Resolução, devidamente homologada, entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 03 de agosto de 2006. 
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