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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 396/CEE, DE 20/9/2007 

 

Fixa normas complementares às Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio e de Especialização Técnica de Nível Médio, para 

o Sistema Estadual de Ensino e dá outras providências. 

 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO de Sergipe, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com o disposto na Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996; 
Parecer CNE/CEB nº 16, de 5/10/1999 e Resolução CNE/CEB nº 4, de 8/12/1999; 
Decreto Federal nº 5.154, de 23/7/2004; Parecer CNE/CEB nº 39, de 8/12/2004 e 
Resolução CNE/CEB nº 1, de 3/2/2005, resolve: 

 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 1º  A educação profissional técnica de nível médio, integrada às diferentes 
formas de educação, tem por objetivo proporcionar qualificação, habilitação e 
especialização de jovens e adultos, com as competências e habilidades gerais e 
específicas para o exercício de atividades produtivas, sociais e artístico-culturais. 

 

Art. 2° São princípios norteadores da educação profissional técnica de nível 
médio, além dos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 9.394/1996, os seguintes: 

I. articulação com o ensino médio de forma integrada, concomitante ou 
subseqüente; 

II. respeito aos valores estéticos, políticos e éticos; 
III. desenvolvimento de competências para a laboralidade; 
IV. flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização; 
V. especificidade dos perfis profissionais; 
VI. atualização permanente dos cursos e currículos; 
VII. autonomia da instituição na elaboração de seu projeto pedagógico. 

 

 

 



 

Art. 3º A Educação Profissional, observadas as diretrizes curriculares nacionais 
definidas pelo Conselho Nacional de Educação, será desenvolvida por meio de cursos e 
programas de: 

I. formação inicial e continuada de trabalhadores; 
II. educação profissional técnica de nível médio; 
III. especialização técnica de nível médio. 

 

 

Art. 4º Os cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores 
poderão ser ofertados segundo itinerários formativos que consistem no conjunto de 
etapas que compõem a organização da educação profissional em uma determinada área, 
possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos. 

Parágrafo único. Os cursos mencionados no caput deste artigo incluirão a 
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, em todos os níveis de 
escolaridade. 

 

Art. 5º Os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores articular-se-
ão, preferencialmente, com os cursos de educação de jovens e adultos, objetivando a 
qualificação para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador. 

 

Art. 6º A Educação Profissional Técnica de Nível Médio observará as seguintes 
premissas: 

I. organização por áreas profissionais, em função da estrutura sócio-
ocupacional e tecnológica; 

II. articulação de esforços das áreas de educação, do trabalho e emprego, e 
da ciência e tecnologia. 

Parágrafo único. Projetos de cursos e currículos em áreas profissionais, não 
indicadas na Resolução CEB/CNE nº 4/99, deverão também ser submetidos ao 
Conselho Estadual de Educação, para autorização. 

 

Art. 7º A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida de 
forma articulada com o ensino médio, observados: 

I. os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo 
Conselho Nacional de Educação; 

II. as normas emanadas deste Conselho; 
III. as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de sua proposta 

pedagógica. 
 



Art. 8º A articulação entre a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e o 
Ensino Médio dar-se-á nas formas integrada, concomitante ou subseqüente.  

§ 1º A forma integrada será oferecida somente a quem já tenha concluído o 
Ensino Fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação 
profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, com matrícula 
única para cada aluno e carga horária mínima de: 

I. 3.000 (três mil) horas para as habilitações profissionais que exigem o 
mínimo de 800(oitocentas) horas; 

II. 3.100 (três mil e cem) horas para aquelas que exigem o mínimo de 1.000 
(mil) horas; 

III. 3.200 (três e duzentas) horas para aquelas que exigem o mínimo de 1.200 
(mil e duzentas) horas; 

IV. nos cursos de Educação de Jovens e Adultos – EJA de Ensino Médio, a 
carga horária mínima será de 1.200 (mil e duzentas) horas, acrescida da carga horária 
mínima estabelecida para a respectiva habilitação profissional. 

§ 2º A forma concomitante será oferecida a quem esteja cursando o ensino 
médio, com matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer: 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; 

b) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projetos 
pedagógicos unificados, e para 

c) a oferta dos cursos profissionalizantes mediante convênios de 
intercomplementaridade, os certificados e diplomas poderão ser expedidos com o selo 
de identidade das duas instituições ofertantes, devendo constar expressamente nos 
instrumentos específicos de acordos firmados entre as partes as definições sobre a quem 
compete o processo seletivo, expedição e registro de diplomas e outras da mesma 
ordem. 

§ 3º Subseqüente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio. 

Art. 9º Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio realizados 
nas formas concomitante ou subseqüente ao Ensino Médio deverão considerar a carga 
horária total do Ensino Médio nas modalidades regular ou de Educação de Jovens e 
Adultos e praticar a carga horária mínima exigida pela respectiva habilitação 
profissional, da ordem de 800 (oitocentas), 1000 (mil) ou 1.200 (mil e duzentas) horas, 
segundo a correspondente área profissional. 

Art. 10. A Habilitação Profissional de nível médio em Radiologia, da área da 
saúde, só poderá ser oferecida a alunos com 18(dezoito) anos completos até a data de 
início das aulas. 

Art. 11. A prática constitui e organiza a educação profissional, devendo ser 
incorporada ao plano de curso permeando todos os componentes do currículo. 

§ 1º A prática profissional será incluída nas cargas horárias mínimas de cada 
habilitação. 

§ 2º A prática profissional poderá ser desenvolvida sob a forma de projetos, 
estudo de casos, análises de situações reais, visitas e viagens orientadas, simulações, 



pesquisas, trabalhos de campo, atividades em laboratórios, oficinas ou sala-ambiente e 
outras atividades adequadas. 

Art. 12. O estágio, como procedimento didático-pedagógico e Ato Educativo, 
constitui-se  em atividade curricular supervisionada de competência da instituição de 
ensino, devendo a sua carga horária ser acrescida ao mínimo estabelecido para o 
respectivo curso. 

§ 1º O estágio deve integrar a proposta pedagógica da escola e os instrumentos 
de planejamento curricular do curso, devendo ser planejado, executado e avaliado em 
conformidade com os objetivos propostos. 

§ 2º O estágio deve ser realizado ao longo do curso permeando o 
desenvolvimento dos diversos componentes curriculares, sob a orientação e supervisão 
do estabelecimento de ensino, por profissional especialmente designado, respeitando-se 
a proporção exigida entre estagiários e orientador, em decorrência da natureza da 
ocupação. 

§ 3º O estágio supervisionado será realizado com duração de, pelo menos, 25% 
(vinte e cinco por cento) da carga horária mínima exigida para o curso de educação 
profissional técnica de nível médio, a esta acrescidos para o cômputo da carga horária 
total do curso. 

§ 4º No caso da Habilitação Profissional Técnica de nível médio em 
Enfermagem, da área de saúde, o estágio supervisionado será de, pelo menos, 50% 
(cinqüenta por cento) da carga horária mínima exigida. 

§ 5º Quando se tratar de cursos da área de Serviços de Apoio Escolar, o estágio 
supervisionado poderá ser substituído pela prática profissional supervisionada. 

§ 6º Somente poderão realizar estágio supervisionado os alunos que tiverem, no 
mínimo, 16 anos completos na data de início do estágio. 

Art. 13. A formação de professores para o exercício da docência na educação 
profissional técnica de nível médio e na especialização técnica dar-se-á em curso de 
licenciatura, de graduação plena, ou em programa de formação pedagógica para 
bacharéis ou tecnólogos da área respectiva. 

§ 1º Na composição do corpo docente para atuar em cursos de educação 
profissional de nível médio, observar-se-á as determinações contidas no ANEXO desta 
Resolução.   

§ 2º Os professores dos cursos de educação profissional técnica de nível médio 
ou de especialização técnica de nível médio devem ministrar, no máximo, até quatro 
disciplinas por curso, excluindo-se desse limite as disciplinas integrantes de um mesmo 
grupo temático, as quais, de acordo com o respectivo Plano de Curso, poderão ser 
classificadas como uma única disciplina. 

 Art. 14. Os diplomas de técnico de nível médio correspondentes aos cursos 
realizados de forma integrada terão validade, após sua conclusão, tanto para fins de 
habilitação profissional, quanto para fins de certificação do Ensino Médio, para 
prosseguimento de estudos em nível superior.   

 



 Art. 15. Os cursos e programas de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, incluirão saídas 
intermediárias, com as oportunidades ocupacionais devidamente descritas no Plano de 
Curso, que possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após 
sua conclusão com aproveitamento. 

 § 1º Para fins do disposto no caput deste artigo considera-se etapa com 
terminalidade a conclusão intermediária de cursos de Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio que caracterize uma qualificação para o trabalho, claramente definida e 
com identidade própria. 

 § 2º As etapas com terminalidade deverão estar articuladas entre si, compondo 
os itinerários formativos e os respectivos perfis profissionais de conclusão, conforme as 
certificações pretendidas. 

 § 3º A qualificação profissional técnica de nível médio a que se refere o caput  
deste artigo, entendida como preparação para o trabalho em ocupações específicas, 
poderá ser ofertada de forma isolada, como curso de qualificação profissional técnica, 
desde que integrante do itinerário de profissionalização técnica e devidamente 
explicitado no Plano de Curso da habilitação respectiva quando do pedido de 
autorização neste CEE. 

 § 4º  Para conferir a certificação de qualificação profissional técnica, a etapa ou 
módulo bem como o curso de qualificação profissional técnica deverá ter, pelo menos, 
20% (vinte por cento) da carga horária fixada nacionalmente para uma habilitação na 
respectiva área profissional, acrescidos da carga horária de estágio supervisionado, 
utilizada para a respectiva etapa. 

 Art. 16. Para a obtenção do diploma de técnico de nível médio, o aluno deverá 
concluir seus estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Ensino 
Médio, precedidos de processo que ateste o devido aproveitamento.  

 

Capítulo II 

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO 

 Art. 17. É de responsabilidade do estabelecimento de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio determinar os perfis profissionais de conclusão dos seus cursos 
em consonância com a legislação vigente. 

 Art. 18. A identidade do curso será definida pelo perfil profissional de conclusão 
estabelecido pela escola, considerando as seguintes competências: 

I. básicas, constituídas na Educação Básica; 
II. profissionais gerais, comuns aos técnicos de cada área; 
III. profissionais específicas de cada qualificação, habilitação e 

especialização. 
 

Art. 19. O perfil profissional de conclusão do curso, considerando o nível de 
autonomia e de responsabilidade do técnico a ser formado, deverá: 



I. quando se tratar de profissão regulamentada, traçar o perfil em 
conformidade com a Lei do Exercício Profissional; 

II. quando incluir qualificação profissional, descrever o perfil 
correspondente de cada ocupação existente no mercado de trabalho. 

 

Capítulo III 

DO CREDENCIAMENTO 

 Art. 20. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida em 
instituições de ensino credenciadas por este Conselho Estadual de Educação. 

 Art. 21. O credenciamento consiste no ato pelo qual o Conselho Estadual de 
Educação declara a competência legal de uma instituição de ensino, pública ou privada, 
para oferecer na sua sede cursos de educação profissional técnica de nível médio. 

 Parágrafo único. Entende-se por sede a que se refere o caput deste artigo, o local 
onde está situada a unidade de ensino, definido no ato de credenciamento da instituição. 

 Art. 22. O pedido de credenciamento da instituição de ensino para ofertar a 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio deverá ser dirigido à Presidência deste 
Conselho Estadual de Educação, por ofício da mantenedora ou do diretor da instituição, 
acompanhado de solicitação de autorização de pelo menos 1(um) curso, observando o 
cumprimento das seguintes exigências: 

I. processo para o oferecimento de pelo menos 1(um) curso de educação 
profissional, com Plano de Curso devidamente inserido no CNCT; 

II. listagem de cursos já autorizados e reconhecidos, de outras modalidades, 
quando houver. 

Art. 23. O Conselho Estadual de Educação, após proceder à análise do processo, 
emitirá parecer: 

I. favorável ao credenciamento; 
II. desfavorável ao credenciamento. 
Parágrafo único. No caso de parecer desfavorável o processo será arquivado, 

podendo o requerente solicitar reconsideração do parecer, apresentando argumentação 
lastreada em fatos novos relevantes, no prazo de 30(trinta) dias úteis após o recebimento 
do comunicado ou ingressar com novo processo. 

 

 Capítulo IV 

DA AUTORIZAÇÃO DE CURSOS 

 Art. 24. A autorização para funcionamento é o ato mediante o qual o CEE, após 
processo específico, permite o oferecimento de atividades escolares em instituição 
integrada ao Sistema Estadual de Ensino. 

 Art. 25. O ato de autorização para funcionamento é indispensável para a 
instalação de: 

I. estabelecimento de ensino; 



II. novo curso em estabelecimento já autorizado. 
 

Art. 26. A autorização para funcionamento será concedida pelo prazo de 
4(quatro) anos a partir da data de sua aprovação, devendo a instituição de ensino 
solicitar reconhecimento 45(quarenta e cinco) dias antes de findo esse prazo. 

§ 1º Um estabelecimento não poderá iniciar suas atividades ou as de novo curso, 
sem a devida autorização deste CEE. 

§ 2º A instituição de ensino com processo de autorização para funcionamento 
protocolizado neste CEE que não tenha tido, no prazo de 90 (noventa) dias, seu estudo 
concluído, poderá iniciar suas atividades escolares devendo antes comunicar tal 
procedimento a este Órgão. 

§ 3º Ocorrendo funcionamento irregular, serão considerados inválidos ou nulos 
os atos escolares praticados, devendo a instituição responder cível e penalmente pelos 
danos que vier a causar na vida escolar dos alunos. 

Art. 27. O pedido de autorização de instituição de ensino para oferta de cursos da 
Educação Profissional deverá dar entrada neste CEE 45 (quarenta e cinco) dias antes do 
início de suas atividades, instruído com a seguinte documentação, apresentada na 
seqüência em que está indicada, a saber: 

I. requerimento dirigido ao Presidente do CEE, subscrito pelo representante 
legal, pessoa física ou jurídica que mantenha o estabelecimento; 

II. identificação do estabelecimento de ensino, dependência administrativa e 
endereço completo; 

III. prova de garantia de funcionamento da instituição, expressa por um dos 
seguintes documentos: 

a) cópia do ato legal de criação, no caso de instituição da rede pública; 
b) prova de direito ao uso do prédio ou de propriedade do mesmo; 

IV. Certidão Negativa de Denominação, quando se tratar de instituição da 
rede privada; 

V. planta baixa do prédio em que funcionará a instituição de ensino, com 
indicação das instalações disponíveis, adequadas ao desenvolvimento do curso, 
conforme o estabelecido no Anexo desta Resolução; 

VI. documentação da mantenedora de pessoa jurídica ou física: 
a) cópia de ato constitutivo ou contrato social em vigor, conforme o 

caso, devidamente registrado na Junta Comercial; 
b) declaração de utilidade pública, quando se tratar de entidade 

filantrópica; 
c) cópia do documento de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e na Prefeitura 
Municipal; 

VII. identificação do(s) Diretor(res), responsável(eis) pelo funcionamento da 
instituição de ensino, acompanhada de prova de habilitação; 

VIII. indicação do coordenador pedagógico e de curso, que deverão ser 
graduados com a habilitação específica e experiência comprovada; 

IX. indicação do coordenador de estágio, quando for o caso, que deverá ser 
graduado com habilitação e qualificação específica e experiência comprovada; 

X. indicação do Secretário, acompanhado de prova de habilitação; 



XI. relação de docentes graduados com habilitação e qualificação específica 
na disciplina que for indicado, anexando documentação comprobatória.; 

XII. termo de compromisso de contrato de trabalho dos funcionários, quando 
se tratar de instituições pertencentes à rede particular  ou pública de ensino, quando 
couber; 

XIII. projeto de Regimento Escolar em 03(três) vias, elaborado de acordo com 
as normas fixadas pelo CEE, devendo conter os princípios da proposta pedagógica da 
instituição; 

XIV. declaração assinada pelo diretor da unidade escolar informando ter 
conhecimento de que só poderá encerrar ou paralisar as atividades escolares após a 
conclusão do curso para os alunos que o tenham iniciado ou garantir a sua continuidade 
em outra instituição de ensino, sem prejuízo para o aluno; 

XV. cópias de contratos firmados com instituições e/ou empresas para 
aquisição de competências práticas específicas e/ou estágio curricular supervisionado, 
quando necessário;   

XVI. projeto pedagógico elaborado em consonância com os arts. 12 e 13 da 
Lei 9.394/96, incluindo: 

a) diagnóstico ou caracterização do contexto de referência – 
explicitação das demandas sociais do trabalho às quais a escola 
pretende atender; 

b) definição de oferta educacional e explicitação dos propósitos – 
estabelecimento de metas quantitativas e qualitativas; 

c) explicitação de pressupostos e diretrizes pedagógicas gerais, 
definição das bases para o desenho da matriz curricular, 
estabelecimento de princípios de organização do processo ensino-
aprendizagem-metodologia e recursos, definição de princípios e 
critérios da avaliação da aprendizagem; 

d) definição de linhas de orientação para a gestão de recursos 
financeiros, materiais e humanos; 

e) elementos do processo de avaliação de resultados e de ajustes do 
projeto; 

XVII. Plano de Curso coerente com o projeto pedagógico, elaborado de acordo 
com as diretrizes e os referenciais nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
nível médio, contemplando os seguintes itens: 

1. Justificativa e Objetivos do Curso, de maneira a estabelecer a relação 
destes com a demanda específica claramente identificada; 

2. Requisitos de Acesso – explicitação das competências e bases que os 
candidatos ao curso deverão ter constituído previamente; 

3. Perfil Profissional de Conclusão, representado pelo conjunto das 
competências específicas de cada curso ou itinerário de qualificação e especialização da 
habilitação oferecida; 

4. Organização Curricular, representada pela identificação e pelo desenho 
dos componentes pedagógicos: blocos de competências, disciplinas de suporte, 
descrição de cada disciplina contendo ementas, etapas, módulos ou conjuntos de 
situações de aprendizagem nos percursos de qualificação e habilitação subsidiados pelos 
referenciais curriculares elaborados pelo MEC para as respectivas áreas profissionais; 

5. Critérios de Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências 
Anteriores, envolvendo a explicitação dos procedimentos e instrumentos através dos 
quais serão verificadas e reconhecidas competências adquiridas no trabalho ou em 



outros meios informais, bem como em outros cursos que não as tenham certificado, de 
forma a diferenciar ou individualizar o percurso de formação; 

6. Critérios de Avaliação da Aprendizagem, entendida esta como 
verificação contínua e efetiva da apreciação de competências, incluindo a definição de 
processos e instrumentos; 

7. Instalações e Equipamentos: descrição de ambientes e relação de 
equipamentos e ferramentas efetivamente disponíveis para o desenvolvimento do curso, 
incluindo relação dos recursos didático-pedagógicos necessários ao processo ensino-
aprendizagem e relação do acervo bibliográfico, quantificando e especificando título, 
autor, editora e ano da publicação, ambas compatíveis com o curso oferecido; 

8. Pessoal Docente e Técnico envolvido no curso, incluindo a composição 
do quadro e o perfil de seus integrantes fixos e temporários; 

9. Certificados e Diplomas: especificação de certificados de qualificação 
profissional a serem expedidos quando da conclusão da etapa ou módulo com 
terminalidade ocupacional e/ou Diploma de técnico da habilitação correspondente e, 
ainda, Certificado de Especialização Profissional, quando se tratar de curso de 
Especialização; 

10. Anexos: item opcional, poderá incluir outros elementos no Plano, além 
dos itens obrigatórios esclarecidos acima. 
 

Art. 28. Compete à instituição de ensino fazer a inserção do Plano de Curso no 
Cadastro Nacional dos Cursos Técnicos – CNCT antes da protocolização do processo 
de autorização neste Conselho, informando oficialmente o Número de Identificação de 
Cadastro (NIC). 

§ 1º O Plano de Curso a ser inserido no CNCT deverá seguir roteiro de 
formatação definido pelo MEC, visando assegurar a homogeneidade e garantir a 
qualidade das informações em âmbito nacional. 

§ 2º O Plano de Curso, após inserção no CNCT, será disponibilizado para 
consulta pública em âmbito nacional. 

§ 3º Os diplomas de educação profissional técnica de nível médio terão validade 
nacional após a aprovação da autorização da respectiva habilitação pelo CEE e 
publicação da resolução autorizativa. 

Art. 29. Dependerá, também, de autorização prévia do CEE, quaisquer medidas 
relativas a: 

I. extensão da instituição para oferecimento da Educação Profissional 
Técnica de nível médio sob a forma de anexo no mesmo município ou em outro do 
Estado; 

II. mudança de endereço de instituição de ensino em funcionamento, para 
outro localizado no mesmo município, à vista de relatório do órgão competente do CEE 
e da verificação in loco, que comprove o atendimento às exigências previstas no Anexo 
desta Resolução no que concerne a prédio, instalações e equipamentos; 

III. transferência de entidade mantenedora; 
IV. mudança de denominação, mediante justificativa fundamentada; 
V. alteração do Plano de Curso e/ou da Organização Curricular. 
Parágrafo único. Os processos deverão ser instruídos de acordo com a 

solicitação pretendida e orientação do setor competente deste Conselho. 



 

Art. 30. A verificação prévia in loco para autorização de funcionamento  ou 
mudança de endereço de instituição de ensino será realizada pelo setor competente do 
CEE, que deverá analisar as condições apresentadas com base nesta Resolução. 

Art. 31. Este Órgão, à vista do apurado no processo de autorização de 
funcionamento de instituição de ensino para o oferecimento da Educação Profissional, 
mediante relatório das Assessorias Técnica e de Legislação e Normas, decidirá:  

I. pela concessão de autorização para funcionamento; 
II. pela negativa do pedido quando ficar evidenciado o descumprimento às 

determinações contidas nesta Resolução. 
Art. 32. A substituição de Diretor, Coordenador, Secretário da instituição de 

ensino deve ser comunicada ao CEE pela mantenedora ou pessoa física no prazo de 
30(trinta) dias, com apresentação de comprovante de habilitação do substituto, 
compatível com o cargo. 

Parágrafo único. O setor competente deste Órgão deverá proceder à análise do 
documento, incorporando-o ao processo que se refere ao último ato legal de 
funcionamento da instituição, caso se encontre de acordo com as exigências legais em 
vigor. 

 

Capítulo V 

DO RECONHECIMENTO 

 

Art. 33. O reconhecimento é o ato mediante o qual este Órgão Colegiado atesta a 
qualidade pedagógica e educativa das atividades desenvolvidas pelo estabelecimento e 
dessa forma o integra plenamente ao Sistema Estadual de Ensino. 

Parágrafo único. O reconhecimento se reporta aos cursos ministrados no 
estabelecimento de ensino nos termos do respectivo ato de autorização. 

Art. 34. O processo de reconhecimento deverá ser instruído com a seguinte 
documentação: 

I. requerimento dirigido à Presidência deste CEE e subscrito pelo 
representante legal da entidade mantenedora; 

II. cópia do ato de autorização para funcionamento; 
III. cópia do Regimento da instituição; 
IV. indicação das melhorias e/ou modificações efetuadas após o período de 

autorização, com especial relevo às instalações físicas, qualificação do corpo docente, 
equipamentos e recursos pedagógicos; 

V. apresentação de prova de contrato de trabalho dos funcionários de 
escolas pertencentes à rede privada de ensino ou pública, quando couber; 

VI. quadro demonstrativo do pessoal técnico-administrativo acompanhado de 
prova de habilitação e prova de contrato de trabalho. 
 



 

Art. 35. O reconhecimento do curso de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio dar-se-á com o ato legal emitido por este Conselho, após parecer favorável. 

Parágrafo único. O ato de reconhecimento será concedido pelo prazo de 
4(quatro) anos. 

Capítulo VI 

DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO E DO RECONHECIMENTO 

Seção I 

Da Renovação do Credenciamento 

 

Art. 36.  O pedido de renovação de credenciamento de instituição de ensino será 
formalizado pela respectiva entidade mantenedora 45(quarenta e cinco) dias antes de 
expirar o prazo do ato de credenciamento, instruído com os seguintes requisitos: 

I. requerimento dirigido à Presidência do CEE; 
II. cópia do ato de credenciamento; 
III. cópia do Cadastro Nacional de Pessoa  Jurídica (CNPJ); 
IV. identificação dos integrantes do corpo dirigente com atos jurídicos 

pertinentes; 
V. cópia do Regimento da instituição devidamente apreciado por este CEE; 
VI. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Cursos Técnicos – 

CNCT/MEC; 
VII. Plano de Curso, com avaliação qualitativa. 
Art. 37. Protocolado o pedido de renovação de credenciamento, após análise e 

apreciação, à vista do parecer favorável do Plenário, este Conselho expedirá ato de 
renovação do credenciamento. 

Parágrafo único. O ato de renovação de credenciamento será concedido pelo 
prazo de 4(quatro) anos. 

 

Seção II 

Da Renovação do Reconhecimento 

Art. 38. Para a renovação de reconhecimento, o pedido deverá ser instruído com 
a seguinte documentação: 

I. requerimento dirigido à Presidência do CEE, subscrito pelo representante 
legal da entidade mantenedora; 

II. cópia do ato de reconhecimento; 
III. cópia do Regimento da instituição; 
IV. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Cursos Técnicos – 

CNCT/MEC; 
V. Plano de Curso atualizado e propostas de alteração, quando houver; 



VI. indicação das melhorias e/ou modificações efetuadas no período de 
reconhecimento, especialmente no que concerne às instalações físicas, equipamentos e 
recursos pedagógicos; 

VII. apresentação de prova de contrato de trabalho dos funcionários de 
escolas pertencentes à rede privada de ensino ou pública, quando couber; 

VIII. quadro demonstrativo do corpo docente, com habilitação devidamente 
comprovada; 

IX. quadro demonstrativo do pessoal técnico-administrativo acompanhada de 
prova de habilitação; 

X. demonstrativo de matrícula, de acordo com a forma de organização do 
curso, a partir do último ato autorizativo, citando a quantidade de alunos evadidos e/ou 
transferidos. 

 

Art. 39. O Conselho Estadual de Educação expedirá ato de renovação do 
reconhecimento, após parecer favorável do Plenário. 

Parágrafo único. O ato de renovação do reconhecimento será concedido pelo 
prazo de 4(quatro) anos. 

 

Capítulo VII 

DA ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

Art. 40. A Especialização Técnica de nível médio é o aprofundamento de 
estudos ou a complementação de uma determinada Habilitação Profissional Técnica de 
nível médio. 

Art. 41. A Especialização Técnica de nível médio é sempre vinculada ao curso 
requerido, da mesma área profissional e necessita de autorização prévia deste CEE para 
o início de seu funcionamento. 

Parágrafo único. A Especialização Técnica de nível médio só poderá ser ofertada 
por estabelecimento credenciado no prazo de validade do reconhecimento da habilitação 
a qual se vincula. 

Art. 42.  É de competência do estabelecimento de ensino a elaboração do seu 
Plano de Curso de Especialização Técnica de nível médio, em conformidade com a 
legislação e as normas deste Sistema de Ensino. 

Art. 43. A Especialização Técnica de nível médio será ofertada para aqueles que 
tiverem concluído o Ensino Médio e pelo menos uma Habilitação  Profissional Técnica 
de nível médio. 

Art. 44.  É competência da instituição de ensino estabelecer as condições de 
acesso e o perfil profissional de conclusão da Especialização Técnica de nível médio em 
atendimento à legislação vigente. 

Parágrafo único. A identidade da Especialização será definida pelo perfil 
profissional estabelecido pela instituição de ensino, considerando ainda as competências 
profissionais comuns da Habilitação Profissional Técnica de nível médio e de sua 
respectiva área. 



 

Art. 45. A Especialização Técnica de nível médio terá duração igual ou superior 
a 20% ( vinte  por cento) da carga horária mínima da Habilitação Profissional Técnica 
de nível médio a que se vincula. 

Art. 46. A critério do estabelecimento de ensino, é facultado o aproveitamento 
dos estudos feitos em cursos similares de Especialização Técnica de Nível Médio 
realizados nos últimos 5 (cinco) anos. 

Art. 47. O Plano de Curso de Especialização Técnica de Nível Médio, junto com 
o pedido de autorização, deverá ser protocolado no CEE, nos prazos e nas condições 
estabelecidos por este Órgão. 

Art. 48. A autorização para oferta da Especialização Técnica de nível médio terá 
validade pelo prazo de vigência do reconhecimento da habilitação a que se vincula. 

Art. 49. O estabelecimento de ensino expedirá: 

I. declaração de estudos parciais de acordo com a Proposta Pedagógica de 
cada  Especialização Técnica de nível médio; 

II. certificado de Especialização Técnica de nível médio, mencionando o 
nome do curso de Especialização, a  Habilitação Profissional Técnica de nível médio e a 
área a que se vincula, explicitando o título da ocupação certificada. 

 

Art. 50. Os certificados de Especialização Técnica de nível médio devem 
atender e fazer constar os dados do Capítulo IX da presente Resolução. 

Art. 51. Todos os procedimentos em relação à Especialização Técnica de nível 
médio deverão constar do respectivo Regimento Escolar. 

Capítulo VIII 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

 Art. 52. A instituição de ensino poderá, para prosseguimento de estudos na 
educação profissional técnica de nível médio, aproveitar conhecimentos e experiências 
anteriores, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da 
respectiva habilitação profissional, e adquiridos: 

I. no ensino médio; 
II. na qualificação profissional técnica de nível médio, em etapas ou 

módulos da Habilitação Profissional Técnica de nível médio, mediante avaliação do 
aluno, se esses conhecimentos tiverem sido adquiridos há mais de 5(cinco) anos; 

III. em cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, mediante 
avaliação do aluno; 

IV. no trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do aluno; 
V. e reconhecidos em processos formais de certificação profissional, 

legalmente regulamentados. 
 



 

Art. 53. A avaliação, para fins de aproveitamento de estudos, será realizada 
conforme os critérios estabelecidos no Plano de Curso e no Regimento Escolar. 

 

Capítulo IX 

DA CERTIFICAÇÃO E DOS DIPLOMAS 

 

 Art. 54. As instituições de ensino credenciadas, que tenham cursos autorizados 
e/ou reconhecidos, com seus respectivos planos de curso inseridos no Cadastro 
Nacional de Cursos Técnicos – CNCT expedirão, aos alunos concludentes e portadores 
do certificado de ensino médio, os diplomas a que fazem jus. 

 § 1º A instituição de ensino responsável pela última certificação de determinado 
itinerário de cursos de educação profissional técnica de nível médio expedirá o diploma 
a que se refere o caput deste artigo, observada a exigência de conclusão do ensino 
médio. 

 § 2º Os diplomas de técnico deverão explicitar o correspondente título obtido e a 
área a que se vincula, constando em seu verso o número da resolução de 
credenciamento da instituição de ensino e de autorização ou reconhecimento, conforme 
o caso. 

 § 3º Os certificados de especialização técnica de conclusão de etapa, módulo ou  
de qualificação profissional técnica deverão explicitar o título da ocupação certificada e 
a respectiva carga horária e serão registrados na instituição de ensino que os emitiu. 

 § 4º Os históricos escolares que acompanham os diplomas e os certificados 
deverão explicitar, além das disciplinas cursadas com sua respectiva carga horária e o 
resultado da avaliação de aprendizagem, as competências definidas no perfil 
profissional de conclusão do curso. 

 § 5º Os diplomas de educação profissional técnica de nível médio, os 
certificados de especialização técnica e os de qualificação profissional técnica, 
expedidos e registrados de conformidade com as disposições contidas neste artigo, terão 
validade como prova de formação recebida por seu titular. 

 

 Art. 55. O estabelecimento de ensino poderá expedir certificados: 

I. para módulos  com terminalidade, quando 
previstos no Plano de Curso; 

II. para  Especialização Técnica de nível médio. 
 

Art. 56. Os formatos e conteúdos dos certificados e dos diplomas deverão 
obedecer à legislação vigente. 



§ 1º Para o exercício profissional, os certificados e os diplomas deverão ser 
registrados no Conselho Profissional da área, se houver. 

§ 2º Os certificados e diplomas das habilitações inseridas no Cadastro Nacional 
de Cursos Técnicos – CNCT e aprovados por este Conselho terão validade nacional. 

Capítulo X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 57. A instituição ofertante de cursos de Educação Profissional deverá 
registrar o seu endereço, número e data do ato legal de funcionamento em todos os 
documentos emitidos e, inclusive, na sua divulgação publicitária. 

  

Art. 58. A paralisação ou encerramento de cursos profissionalizantes por 
iniciativa da mantenedora ou pessoa física deve ser comunicado com pelo menos 
06(seis) meses de antecedência ao CEE, aos alunos ou, se menores, aos seus 
responsáveis e só pode efetivar-se após a conclusão do curso ou oferecendo condições 
de continuidade em outra instituição devidamente autorizada sem prejuízo para o aluno. 

§ 1º Para os efeitos desta Resolução, entende-se por paralisação a suspensão de 
atividades escolares em caráter temporário e por encerramento, a cessação em caráter 
definitivo. 

§ 2º A suspensão temporária das atividades será concedida aos estabelecimentos 
de educação profissional até o final do prazo estabelecido no último ato legal de 
funcionamento. 

§ 3º A paralisação e o encerramento podem alcançar todos os cursos 
profissionalizantes  do estabelecimento de ensino ou parte deles. 

 
Art. 59. Em caso de encerramento de todas as atividades oferecidas pela 

instituição de Educação Profissional, bem como a cassação do Ato Autorizativo, a 
mesma deverá encaminhar ao órgão próprio da SEED, no prazo de 60(sessenta) dias, 
toda a documentação referente à vida escolar dos alunos, com exceção das escolas 
municipais que encaminharão ao respectivo Órgão de Educação. 
 

Art. 60. É irregular o funcionamento da instituição de ensino  que inicie suas 
atividades antes do prazo previsto  ou cujo prazo de autorização ou prorrogação já tenha 
expirado, sem que o processo esteja tramitando neste Conselho. 

§ 1º As irregularidades previstas no caput deste artigo constituirão razão 
suficiente para que o CEE aplique as penalidades cabíveis nos termos desta Resolução, 
determinando, inclusive, o encerramento de suas atividades. 

§ 2º Não terão validade os atos administrativos e pedagógicos bem como a 
documentação expedida pela instituição  de ensino  cujo funcionamento seja irregular. 

§ 3º Os prejuízos que vierem a ser causados aos alunos em razão da 
irregularidade de funcionamento da unidade escolar serão da exclusiva responsabilidade 



cível e penal dos responsáveis legais pela instituição de ensino, bem como do seu 
Diretor. 

 

 Art. 61. Os atos escolares praticados por instituições não credenciadas para a 
educação profissional técnica de nível médio ou referentes à execução de cursos sem, 
conforme o caso, o reconhecimento ou a devida autorização do CEE, serão nulos, do 
que resultará a exclusiva responsabilidade cível e penal dos mantenedores sobre as 
perdas e danos decorrentes desses atos. 

 Art. 62. O descumprimento às exigências constantes desta Resolução ou a 
ocorrência de irregularidade de qualquer natureza será objeto de sindicância segundo os 
procedimentos previstos na legislação vigente. 

 § 1º O CEE designará comissão especial para a realização de sindicância, para 
apurar as possíveis irregularidades. 

 § 2º Tratando-se de irregularidades sanáveis que não sejam de natureza grave, o 
CEE estabelecerá prazo dentro do qual a instituição de ensino deverá corrigi-los, sob 
pena de apuração de responsabilidade. 

 Art. 63. Apurada a existência de irregularidade, o CEE emitirá parecer 
conclusivo o qual aplicará, conforme a natureza da falta, uma das seguintes penalidades: 

I. advertência; 
II. repreensão; 
III. suspensão das atividades; 
IV. declaração de inidoneidade do responsável  pela instituição, para o exercício de 

qualquer função ou cargo relacionado com o ensino em estabelecimento dos sistemas 
públicos ou da iniciativa privada. 

Parágrafo único. Se o responsável houver praticado a irregularidade no exercício 
de função ou cargo público estadual ou municipal, o fato será imediatamente 
comunicado à autoridade hierárquica competente para as providências cabíveis e 
aplicação das penalidades previstas na legislação a que estiver sujeito. 

 Art. 64. Além das penalidades indicadas no artigo anterior, poderá ser cassado, 
também por Resolução do CEE, o ato legal de funcionamento da instituição quando 
ficar evidenciado que do ponto de vista moral ou pedagógico não tem condições de 
realizar sua missão. 

Parágrafo único. Os estudos realizados pelos alunos da instituição cujo ato legal 
de funcionamento tenha sido cassado poderão ser considerados válidos ou ser 
assegurada a conclusão dos cursos já iniciados, desde que estejam de acordo com o 
Plano de Curso. 

Art. 65. Na existência de irregularidade grave, apurada através de sindicância, 
proceder-se-á a inquérito administrativo, cujo relatório deverá ser encaminhado por este 
Conselho ao Ministério Público para as providências cabíveis. 

Art. 66. As instituições de educação profissional técnica de nível médio deverão 
manter, sob a responsabilidade de profissional habilitado, os registros da secretaria 
escolar atualizados. 



 

Art. 67. Só será permitida a entrada de processos, neste Conselho, devidamente 
instruídos. 

Art. 68. A instituição de ensino manterá atualizados os cursos e currículos, para 
que os programas ofertados tenham a necessária consistência, compatibilizando-os às 
novas demandas do cidadão, do mercado de trabalho e da sociedade. 

Art. 69. Os currículos podem ser estruturados em etapas ou módulos, visando à 
maior flexibilidade na programação e ao caráter de terminalidade para efeito de 
qualificação profissional de nível técnico, claramente identificada no mercado de 
trabalho. 

§ 1º As etapas ou módulos devem integrar itinerários de profissionalização de 
nível técnico e tendo terminalidade, conferirão certificado de qualificação profissional 
técnica de nível médio. 

§ 2º Nenhum plano de curso pode ser elaborado considerando, apenas, a 
qualificação profissional desvinculados de itinerários formativos de uma habilitação 
profissional. 

§ 3º Os módulos ou etapas podem ser oferecidos sem terminalidade, apenas 
objetivando estudos subseqüentes, seguidos de módulos específicos para a qualificação 
profissional e habilitação profissional. 

§ 4º A carga horária para conferir certificado de qualificação profissional técnica 
de nível médio é de, no mínimo, 20% da carga horária mínima fixada nacionalmente 
para a respectiva área profissional, acrescida da carga horária do Estágio 
Supervisionado, quando este for exigível pela natureza da ocupação ou profissão. 

§ 5º No caso de ocupação ou profissão regulamentada ou fiscalizada a carga 
horária para a certificação do módulo de que trata o inciso anterior é de, no mínimo, 
50% da carga horária mínima fixada nacionalmente para a respectiva área profissional. 

 

Art. 70. São habilitados para a docência na Educação Profissional Técnica de 
nível médio os professores graduados com licenciatura plena ou programa especial de 
formação pedagógica, em referência ao componente curricular ou área profissional 
objeto da habilitação. 

§ 1º. Na falta de profissionais de que trata o caput deste artigo, e obedecida a 
ordem decrescente de preferência, poderão ser admitidos à docência na Educação 
Profissional  Técnica de nível médio: 

I. graduados em áreas afins com comprovada experiência profissional na 
área do curso ministrado; 

II. graduados com qualificação em curso de formação em serviço; 
III. outros com comprovada experiência profissional na área, desde que a 

escola lhes proporcione adequada formação em serviço para esse 
magistério. 



§ 2º A formação especial em serviço, de que trata o inciso II do § 1º deste artigo, 
deverá estar prevista no Projeto Pedagógico e no Regimento Escolar da instituição de 
ensino. 

 

Art. 71. Os cursos que obtiverem conceito insatisfatório no Processo Nacional de 
Avaliação da Educação Profissional Técnica de nível médio, na forma prevista no artigo 
15 da Resolução CNE/CEB nº 4/99, poderão ser retirados pelo Conselho Estadual de 
Educação do Cadastro Nacional de Cursos Técnicos, observada a regulamentação 
complementar sobre a matéria. 

  

Art. 72. Em função da natureza do curso e de seu respectivo plano, será 
obrigatória, na própria escola ou mediante acordo de colaboração institucional, a 
existência de laboratório específico da área respectiva, para as aulas práticas das 
disciplinas profissionalizantes. 

  Art. 73. Quando na instituição de ensino existirem alunos com 
necessidades educacionais especiais, deverá ser observado o que, sobre o assunto, 
dispõe a legislação específica, no que couber. 

 Art. 74. Projetos inovadores, que não se enquadrem nas normas constantes desta 
Resolução, poderão, nos termos do art. 81 da Lei nº 9.394/96, ser apreciados e 
aprovados pelo CEE, desde que propostos pelos interessados. 

 Art. 75. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, de 
especialização técnica ou de qualificação profissional técnica de nível médio, 
ministrados na modalidade de educação a distância, regular-se-ão pela legislação e 
normas pertinentes. 

Art. 76. O Anexo desta Resolução passa a integrá-la plenamente, considerando-
se suas determinações como parte do próprio texto normativo. 

Art. 77. Será permitida a abertura de processos para o oferecimento da Educação 
Profissional Técnica de nível médio sem atendimento ao que preconiza esta Resolução 
no que concerne ao CNCT enquanto permanecer impedimento determinado pelo MEC. 

Art. 78. As instituições autorizadas por este CEE para ministrarem a Educação 
Profissional Técnica de nível médio em datas anteriores a esta Resolução, terão 
180(cento e oitenta) dias a partir da data de sua publicação para solicitarem o seu 
credenciamento. 

Parágrafo único. O pedido de credenciamento de que trata o caput deste artigo 
deverá ser dirigido à Presidência deste Conselho, por ofício da mantenedora ou do 
diretor da instituição, acompanhado de cópia de ato autorizativo de pelo menos 1(um) 
curso de educação profissional ainda em vigor. 

Art. 79. Os casos especiais não contemplados pela presente Resolução serão 
submetidos  ao CEE para análise e posterior deliberação. 



Art. 80. Esta Resolução, devidamente homologada, entrará  em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogada a Resolução nº 073/2003/CEE e as disposições em 
contrário. 
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