
ANEXO 
 
Relaciona os requisitos para autorização de cursos de educação profissional. 
 

ITENS REQUISITOS 

I. Diretor e  
Vice-Diretor 

1. Licenciados com habilitação específica em Administração Escolar  obtida 
em curso superior de plena duração. 

2. Curso de especialização em Administração Escolar em nível de pós-
graduação. 

3. Portadores de registro de diretor expedido pelo Ministério da Educação – 
MEC. 

4. Licenciados com habilitação específica em Supervisão Escolar ou 
Orientação Educacional obtida em curso superior de plena duração. 

5. Portadores de Licenciatura de plena duração. 
6. Portadores de diploma de graduação superior com habilitação em 

programas especiais de formação pedagógica. 

II. Secretário 

1. Portadores de habilitação específica em nível médio. 
2. Portadores de registro de Secretário de estabelecimento de ensino 

fornecido pelo MEC. 
3. Portadores de certificação de conclusão do ensino médio. 

III. Coordenador 
Pedagógico 

1. Portadores de Licenciatura plena em Pedagogia. 
2. Portadores de diploma de graduação superior com especialização em nível 

de pós-graduação em Administração Escolar, Supervisão ou orientação 
Educacional. 

3. Portadores de diploma de Licenciatura Plena 
IV. Coordenador do 
Curso e do Estágio 

Portadores de diploma de graduação superior com habilitação relacionada ao 
curso oferecido. 

V. Professor 

1. Professores com experiência profissional comprovada e compatível com o 
curso a ser oferecido cujo preparo para o magistério se dará em cursos de 
licenciatura de graduação plena ou em programas especiais. 

2. Em caráter excepcional o docente não habilitado nas modalidades acima 
citadas, mas com experiência profissional comprovada, desde que a escola 
lhe proporcione adequada formação inicial e continuada em serviço para 
esse magistério. 

VI. Prédio, 
Instalações e 
Equipamentos 

1. Salas para: 
1.1 Direção; 
1.2 Secretaria; 
1.3 Professores; 
1.4 Coordenação Pedagógica; 
1.5 Almoxarifado; 
1.6 Cantina; 
1.7 Biblioteca; 
2. Sala de aula com, no mínimo, 1,20m² (um metro e vinte centímetros 

quadrados) por aluno. 
3. Salas específicas para aulas teóricas, práticas e/ou oficinas, adequadas à 

efetiva execução da Proposta Pedagógica. 
4. Instalações e ambientes adequados aos portadores de necessidades 

especiais. 
5. Imóvel em condições adequadas de localização, acesso, segurança, 

salubridade, saneamento e higiene em total conformidade com a 
legislação que rege a matéria. 

6. Iluminação e aeração suficientes obedecendo os padrões, janelas em 
posição favorável  à leitura, sendo permitido compensar deficiência com 
iluminação e aeração artificiais. 



ITENS REQUISITOS 

Continuação  
 
 
VI. Prédio, 
Instalações e 
Equipamentos 

7. Carteiras em condições apropriadas e quadro de giz ou equivalente, com 
dimensões mínimas de 2m de comprimento e 1.30m de altura e/ou outros 
equipamentos adequados a finalidade do curso, observada a capacidade de 
matrícula. 

8. Bebedouros à razão de 1 por 100 alunos, considerada a maior capacidade 
de matrícula por turno. 

9. Instalações  sanitárias completas  destinadas separadamente aos sexos 
masculino e feminino sendo o número de vasos sanitários calculado á 
razão de 1 para 100 alunos, considerada a capacidade de matrícula por 
turno, inclusive, para professores e auxiliares da Administração, em 
número suficiente. 

10. Áreas:  
10.1 livre, correspondente a 200m², no mínimo; 
10.2 coberta, para abrigo e intervalos correspondente a 600m², no mínimo. 
11. Extintores de Incêndio. 

VII. Escrituração e 
Arquivo 

1. Sistema de identificação do aluno e de sua vida escolar, organizada em 
pastas e fichas individuais com os seguintes elementos mínimos: 

1.1 Nome do aluno; 
1.2 Filiação; 
1.3 Data e local de nascimento; 
1.4 Indicação do curso ou habilitação profissional; 
1.5 Retrato 3X4; 
1.6 Anotações da vida escolar, contendo notas ou conceitos obtidos 

devidamente traduzidos ou com suas respectivas equivalências, 
freqüência, notas ou conceitos de estudos de recuperação; 

1.7 Outras anotações exigidas por Lei e pelo Regimento; 
2. Atas de resultados finais; 
3. Mobiliário: bureaux, cadeiras, fichários, armários, computadores e/ou 

máquinas necessárias ao funcionamento do estabelecimento de ensino. 

VIII. Biblioteca 

1. Estantes ou prateleiras para livros. 
2. Mesas e assentos em quantidade suficiente para o atendimento de alunos. 
3. O acervo da biblioteca deverá ser composto pelos títulos arrolados nos 

ementários das disciplinas que consubstanciam o currículo do curso, para 
atendimento das finalidades pedagógico-educativas pretendidas. 

4. Fichário das obras para consulta e sistema de controle e empréstimo. 

IX. Recursos 
audiovisuais 

Equipamentos necessários e compatíveis ao atendimento da programação 
curricular dos cursos oferecidos. 

X. Material 
Didático 

Material suficiente ao desenvolvimento dos cursos ministrados atendendo o 
seguinte: 
a) simplicidade; 
b) suficiência; 
c) fácil utilização e manuseio dos alunos. 

 


