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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2012 
DE 8 DE NOVEMBRO DE 2012 

   
 
 

Dispõe sobre encaminhamento de relações nominais 
de alunos concludentes do Ensino Médio em 
instituições educacionais públicas e privadas 
integrantes do Sistema de Ensino do Estado de 
Sergipe, ao Departamento de Inspeção Escolar - 
DIES/SEED. 
 

            
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e XXXIII, art. 9º, da Lei nº 2.656, de 8 de 
janeiro de 1988 e tendo em vista o disposto no art.  8º, no inciso V do art. 10, da Lei Federal 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;  

 CONSIDERANDO o que certificam os  arts.  6º; 205; 206; 208, incisos I, II e 
V; 209 e 211, da Constituição da República Federativa do Brasil; 

 CONSIDERANDO o que preconiza o art. 1º da Lei Federal nº 12.711, de 29 de 
agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições 
federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências; 

 CONSIDERANDO o que positiva o art. 220 da Constituição Estadual; 

 CONSIDERANDO os princípios administrativos: do Estado de Direito; da 
Legalidade; da Impessoalidade; da Moralidade; da Publicidade; da Eficiência; da 
Proporcionalidade;  da Supremacia do Interesse Público; da Decisão Executória; e 

 CONSIDERANDO a relevância da formação de banco de dados contendo 
registro de alunos que concluíram o Ensino Médio para o Sistema de Ensino do Estado de 
Sergipe,   

 

 RESOLVE: 

 

 Art. 1º  As instituições educacionais públicas e privadas que integram o 
Sistema de Ensino do Estado de Sergipe deverão encaminhar, anualmente, as relações 
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nominais dos alunos que concluírem o Ensino Médio, ou equivalente, a partir da publicação 
desta Resolução, ao Departamento de Inspeção Escolar da Secretaria de Estado da Educação – 
DIES/SEED. 

 Parágrafo único. As relações nominais de que trata o caput deste Artigo 
deverão ser encaminhadas ao DIES/SEED, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data de conclusão do Ensino Médio, passando a compor o banco de dados que 
servirá de fonte de informações necessárias ao Sistema de Ensino do Estado de Sergipe. 

   Art. 2º  As instituições educacionais elaborarão as relações nominais dos 
alunos concludentes do Ensino Médio de forma regular, por meio da Educação de Jovens e 
Adultos ou Educação Profissional integrada, fazendo constar no documento: 

I- identificação da instituição, incluindo número do ato autorizativo/ 
resolução emitido pelo CEE referente à oferta desse nível de ensino; 

II- dados de identificação do aluno constando nome, RG e CPF;  

III- comprovação de registro dos alunos no cadastro do sistema educacenso 
disponibilizado no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP; e 

IV- forma de conclusão do Ensino Médio e o ano em que ocorreu. 

             Art. 3º  As relações nominais dos alunos que concluírem o Ensino Médio por 
meio de Exames Supletivos ou por meio do Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM 
deverão ser emitidas pelo órgão competente da Secretaria de Estado da Educação. 

   Art. 4º  Os casos não contemplados pela presente Resolução serão submetidos 
ao CEE para análise e posterior deliberação. 

   Art. 5º  Esta Resolução, após homologada, entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 

 

              Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 8 de novembro de 2012. 

                                

 

ELIANE PASSOS SANTANA 
Presidente 
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