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Homologada em 05/07/2016 

 

Publicada no Diário Oficial nº 27.493, em 13/7/2016 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 16 DE JUNHO DE 2016. 
 

Altera os arts. 35 e 36, da Resolução Normativa nº 3/2014/CEE, 

que estabelece diretrizes complementares para a oferta da 

educação profissional no Sistema de Ensino do Estado de 

Sergipe, para a admissão de profissional graduado ou pós-

graduado, não licenciado, no exercício da docência nos Cursos 

Técnicos previstos no Catálogo Nacional, editado pelo 

Ministério da Educação – MEC. 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE – CEE/SE, no uso de 

suas atribuições legais, e respaldado no que preceitua o seu Regimento,  

CONSIDERANDO o que assevera o inciso V, do art. 10, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN, de 1996;  

CONSIDERANDO o que preceitua o art. 40, da Resolução CNE/CEB 6/2012, que 

define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio; 

CONSIDERANDO o que preceituam os incisos II e III, do art. 9º, da Lei Estadual 

2.656, de 1988, que reorganiza este CEE;  

CONSIDERANDO o que prevê o inciso III, do art. 2º, do Regimento deste CEE, 

aprovado pelo Decreto nº 29.543, de 2013; e 

CONSIDERANDO as deliberações das Sessões Plenárias de 9 e 16 de junho de 

2016, desta Casa Colegiada, 

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º Os arts. 35 e 36 da Resolução Normativa nº 3/2014/CEE, que estabelece 

diretrizes complementares para a oferta da educação profissional técnica de nível médio para 

o Sistema de Ensino do Estado de Sergipe, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 35. A formação inicial para a docência na educação profissional técnica de 

nível médio realizar-se-á em cursos de graduação e programas de licenciatura ou 

outras formas, em consonância com a legislação e com normas específicas definidas 

pelo Conselho Nacional de Educação. 
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§ 1º Será contemplado o profissional com licenciatura diversa da sua graduação 

original a qual o habilitará o exercício da docência. 

§ 2º Na falta de profissionais de que trata o § 1º, admitir-se-á: 

I - o profissional graduado, não licenciado, cuja formação tenha correlação com o 

componente curricular contido no Plano de Curso ofertado pela instituição 

educacional; e 

II – o profissional pós-graduado, cujo trabalho de conclusão de curso tenha sido 

projeto de intervenção relativo à prática docente. 

Art. 36. Para lecionar na educação profissional em nível médio, em caráter 

excepcional, o docente deverá ser licenciado e que possua curso técnico 

correlacionado ao eixo tecnológico afim. 

§ 1º A autorização prevista neste artigo deverá ser concedida pelo Departamento de 

Inspeção Escolar da Secretaria de Estado da Educação – DIES/SEED. 

§ 2º O prazo para o cumprimento da excepcionalidade prevista no caput encerrar-se-

á no ano de 2020.” 

 

Art. 2º Esta Resolução, devidamente homologada, entrará em vigor na data de sua 

publicação.  

 

 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 16 de junho de 2016. 

 

 

 

 

PROF. JOSÉ JOAQUIM MACÊDO 

Conselheiro Presidente 


