AUTORIZAÇÃO DE
CURSO

Autorização para:
Ensino Fundamental;
Ensino Fundamental Anos Iniciais;
Ensino Fundamental Anos Finai s;
Ensino Médio;

É o ato que autoriza a Unidade Escolar a oferecer os cursos das
etapas/modalidades da educação básica e profissional.

Educação de Jovens e Adultos;
Educação Especial;
Educação Indígena;

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 un novo curso mas Instituições de Ensino?
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).

Educação Quilombola;
Educação do Campo;

descrição dos procedimentos de registro escolar e do
controle de identificação dos alunos.


Aspectos físicos:
memorial descritivo das condições físicas para o
curso, ambientais e mobiliários para a implantação
pretendida, com as dependências existentes e/ou
projetos de ampliação, destacando: salas de aula,
laboratórios, biblioteca, salas-ambiente, área para
atividade de educação física e esportiva, recreação e
lazer.

Educação Profissional
Documentos necessários para a
autorização de curso da Educação
Profissional

Documentos necessários para a autorização de curso da
Educação Básica

requerimento dirigido ao Presidente do
CEE/SC, subscrito pelo representante legal do(a)
mantenedor(a);
Quem monta o processo de
autorização de curso?
O processo de autorização de curso é
montado pelo mantenedor da
unidade escolar, sendo para a pública
estadual a Secretaria de Estado de
Educação,
em
sua
Coordenadoria/Supervisão 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/Supervisão Regional de Educação e protocola
processo SGPe na Coordenadoria/Supervisão Regional de
Educação que encaminha para o CEE/SC.

relação do acervo bibliográfico específico para o curso
pretendido, equipamentos e materiais de laboratório;

identificação da instituição mantenedora e do
estabelecimento de ensino, com o respectivo endereço
completo;



Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho
Estadual de Educação, subscrito pelo mantenedor;
Dados cadastrais: nome e endereço completo da
mantenedora e do estabelecimento de ensino
(telefone, e-mail); quadro societário e nível de
formação dos sócios;
Relação e número do Parecer dos cursos em oferta,
quando couber;
Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), da
mantenedora e da filial, quando couber.

Aspectos pedagógicos:
cópia do Projeto Político Pedagógico e do Regimento
Escolar, nos termos das Diretrizes Curriculares Nacionais
e desta Resolução;

 Aspectos Pedagógicos:
Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar,
quando do credenciamento do estabelecimento de
ensino;

relação do corpo diretivo, técnico-administrativo e
docente, com indicação dos componentes curriculares e
as respectivas comprovações de habilitação, de acordo
com os artigos 62 e 64 da Lei nº 9.394/96;

Plano de Curso da habilitação proposta em
conformidade com o Art. 20 da Resolução CNE/CEB
nº 6/2012, em meio físico e digital (CD);

Justificativa da demanda do mundo de trabalho;
Quadro do corpo diretivo, especificando nome,
formação e função, do diretor, secretário escolar,
coordenador do curso e coordenador do estágio
profissional
supervisionado,
anexando
a
documentação comprobatória;

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Educação

Quadro do corpo docente, constando o nome,
disciplina e formação, anexando a documentação
comprobatória;
Quadro dos tutores, quando couber, constando o
nome, disciplina e formação, anexando a
documentação comprobatória;
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Plano de estágio curricular, quando houver;
Cópia dos termos de convênios firmados com
empresas e outras instituições que sejam vinculadas
ao curso, para a prática profissional e para o estágio
curricular supervisionado, indicando o curso técnico
a que se refere, o número de alunos, o horário e prazo
de vigência;
Cópia do Termo de Compromisso a ser firmado entre
estagiário, concedente e o estabelecimento de ensino;
Comprovação de estrutura prévia mínima de
biblioteca, com acervo bibliográfico específico e
atualizado para o curso, bem como, laboratórios e
equipamentos específicos, conforme exigências do
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, suporte
tecnológico, docentes e tutores conforme Art. 11, § 1º
e §2º da Resolução 167 de 22/10/2013, quando
couber;
Matriz curricular, especificando as disciplina, cargas
horárias e módulos, quando houver.
 As autorizações de uma UE pode 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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