MUDANÇA DE
DENOMINAÇÃO
Mudança de Denominação do
Estabelecimento de Ensino
A mudança de denominação de estabelecimento de ensino é
prerrogativa personalíssima da mantenedora, concretizada
pelas alterações do Contrato Social ou Estatuto e do CNPJ,
nos quais passarão a constar a nova denominação da
mantenedora ou do estabelecimento de ensino, de
conformidade com as disposições legais.

Qual a Legislação que normatiza?
A Resolução 182 de 19/11/2019 estabelece normas para o
credenciamento e autorização da Educação Básica, a
Resolução 167 de 22/10/2013 estabelece normas para
credenciamento e autorização da Educação profissional e 232
de 10/12/2013 que fixa normas para o funcionamento da
EAD.

Quem autoriza mudança de denominação de
Unidade Escolar?
O órgão competente para a normatuização,
credenciamento e autorização da Educação Básica (Ensino
Fundamental e Médio) e da Educação Profissional
pertencentes ao Sistema estadual de Educação é o Conselho
Estadual de Educação (CEE/SC).

Quem monta o processo de mudança de
denominação de Unidade Escolar?
O processo de mudança de denominação é
montado pelo mantenedor da unidade escolar,
sendo para a pública estadual a Secretaria de Estado de
Educação, em sua Coordenadoria Regional de Educação e
encaminha para a SED através de processo SGPe, que
encaminhará para o CEE/SC. Para as escolas privadas é o
mantenedor (aquele que mantem a unidade escolar) que
monta o processo, com a orientação da Coordenadoria
Regional de Educação e protocola processo SGPe na
Coordenadoria/Supervisão Regional de Educação que
encaminha para o CEE/SC.

Documentos necessários para mudança
denominação da Unidade Escolar?

de

OBS: A mudança de denominação do estabelecimento
de ensino mantido por instituição pública, cabe ao Poder
Público, cuja cópia do Ato Oficial será enviada no prazo
de até 30 (trinta) dias da publicação, ao CEE/SC.

requerimento dirigido à autoridade competente,
subscrito pelo representante legal do (a) mantenedor (a);

justificativa fundamentando a alteração da
denominação;

cópia da Alteração do Contrato Social ou do Estatuto,
registrado na Junta Comercial do Estado ou Cartório, e,
cópia do CNPJ, comprovando a alteração adotada,
conforme o caso, como instituição mantenedora e como
título/nome do estabelecimento de ensino;

cópia dos atos de autorização dos Cursos ofertados
alcançados pelas alterações;

relação dos cursos em funcionamento, objeto da
transferência, com a cópia dos respectivos atos de
autorização que integrarão o(a) novo(a) mantenedor(a);

Em instituições privadas, vinculadas ao Sistema
Estadual de Educação, a mudança de denominação da
instituição mantenedora e/ou do estabelecimento de
ensino deverá ser submetida à apreciação do CEE/SC,
para fins de homologação e publicação do parecer,
devendo o processo ser enviado no prazo de até 30
(trinta) dias a contar da averbação, registro da Alteração
do Contrato Social, no Cartório de Registros e/ou Junta
Comercial.

DESATIVAÇÃO DE
UNIDADE ESCOLAR E DE
CURSO
Desativação de Unidade Escolar
A desativação de Unidade Escolar ou de curso é o ato pelo
qual a instituição de ensino e/ou um curso deixará de integrar
o Sistema Estadual de Ensino, definitiva ou temporariamente,
total ou parcialmente, podendo decorrer de decisão voluntária
da mantenedora ou compulsória, por determinação do
CEE/SC.

Qual a Legislação que normatiza?
A Resolução 182 de 19/11/2019 estabelece normas
para a desativação da Educação Básica e a
Resolução 167 de 22/10/2013 estabelece normas para a
desativação da Educação profissional.

Quem autoriza a desativação de Instituições
de Ensino?
O órgão competente para a normatuização da
desativação de UEs da Educação Básica (Ensino
Fundamental e Médio) e da Educação Profissional
pertencentes ao Sistema estadual de Educação é o Conselho
Estadual de Educação (CEE/SC).

Quem monta o processo de desativação de
UE?
O processo de desativação de UE é montado
pelo mantenedor da unidade escolar, sendo para
a pública estadual a Secretaria de Estado de Educação, em
sua Coordenadoria Regional de Educação e encaminha para a
SED através de processo SGPe, que encaminhará para o
CEE/SC. Para as escolas privadas é o mantenedor (aquele
que mantem a unidade escolar) que monta o processo, com a
orientação da Coordenadoria Regional de Educação e
protocola processo SGPe na Coordenadoria/Supervisão
Regional de Educação que encaminha para o CEE/SC.

Documentos necessários para a desativação da
Unidade Escolar?
justificativa;
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cronograma de desativação;
descrição dos procedimentos relativos à continuidade
da oferta regular de ensino até a desativação;
atestado de regularidade de escrituração escolar e
arquivo por meio de termo de responsabilidade
subscrito pela mantenedora e comprovação de entrega
dos registros escolares na Secretaria de Estado da
Educação;
cópia da ata de reunião ou comunicação oficial aos
alunos, pais ou responsáveis quanto à desativação
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 No caso de desativação voluntária ou compulsória, de
forma definitiva, do estabelecimento de ensino, a
documentação escolar será arquivada na sede administrativa
da instituição mantenedora em caso de rede de escolas, e nos
demais, será enviada para a Secretaria de Estado da
Educação, para efeitos de arquivamento e expedição de
cópias quando necessário.

DESATIVAÇÃO DE
UNIDADE ESCOLAR OU DE
CURSOS

 Quando a desativação for temporária, ou de determinado
Curso/Série, ou modalidade de ensino, a documentação
permanecerá no estabelecimento de ensino da respectiva
mantenedora.

ESCOLA

 Os atos autorizativos de uma UE podem ser consultada
através dos sites:
http://www.cee.sc.gov.br/ - pesquisa de atos,
http://www.sed.sc.gov.br/ - busca de escolas.
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