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1. Introdução
A Secretaria de Estado da Educação/SED, consolidado como órgão central e
executivo

do

Sistema

Estadual

de

Educação,

têm

agregado

às

suas

responsabilidades o desenvolvimento de ações, programas e projetos, controle e
avaliação de políticas educacionais. Sendo assim, desenvolve a administração e
gestão da rede pública estadual, incluindo entre suas atividades a orientação e
supervisão do ensino privado no Estado.
A legislação em vigor garante o trabalho compartilhado entre a SED e o Conselho
Estadual de Educação/CEE/SC, órgão que tem por competência, função
consultiva, normativa-jurisdicional e deliberativa nas decisões relacionadas ao
Sistema Estadual de Educação.
A Diretoria de Planejamento e Políticas Educacionais/DIPE, por meio da
Gerência de Avaliação de Desempenho e Estatísticas/GAEBE, tem como
premissa, atividades que envolvem a disseminação das normativas, legislações e
acompanhamento da regularidade das instituições escolares integradas ao
sistema.
Assim, organizamos as bases desta frente de trabalho, através do Manual de
Procedimentos da Supervisão da Educação Básica e Profissional do Sistema
Estadual de Ensino/SEBP com o propósito de orientar as equipes regionais de
educação vinculadas a SED, bem como subsidiar os gestores das escolas do
Sistema Estadual de Educação com informações quanto às normas e legislações
que guiam os processos de regularidade das unidades escolas junto ao CEE/SC,
possibilitando equalizar possíveis problemas, orientar para o aprimoramento,
garantindo

o

atendimento

às

constantes

mudanças

na

legislação,

regulamentação e normatização da educação.
Altir Webber de Mello Neto
Diretor
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A Gerência de Avaliação de Desempenho e Estatísticas/DIPE, responsável pela
Supervisão da Educação Básica e Profissional do Sistema Estadual de
Ensino/SEBP, elaborou o presente Manual com o intuito de orientar os processos
de regularização dos atos autorizativos das instituições educacionais, tendo como
base as regulamentações, os dispositivos legais, os procedimentos e instrumentos
que garantam o processo contínuo de melhoria na qualidade das ações
desenvolvidas pelas instituições educacionais vinculadas ao Sistema Estadual de
Educação do Estado de Santa Catarina.
Este instrumento é dirigido às equipes técnicas das Coordenadorias Regionais a
fim de que os procedimentos de supervisão sejam executados de forma
padronizada e transparente. Tem como objetivo subsidiar por meio de links, o
acesso a textos, sites, leis, decretos, orientações normativas etc., de forma
dinâmica e atrativa, possibilitando ao usuário opções de consultas e de pesquisas.

Liliane Costódio Knoll
Gerente
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2. Objetivos
2.1 Objetivo Geral
Estabelecer diretrizes, desenvolver instrumentos e orientar as ações da
Supervisão da Educação Básica e Profissional do Sistema Estadual de Educação,
em consonância com a legislação vigente, para promover a regularidade dos
estabelecimentos de ensino e cursos.

2.2 Objetivos Específicos


Orientar as Coordenadorias Regionais de Educação, quanto às normas e
legislações pertinentes à Supervisão da Educação Básica e Profissional,
pertencentes ao Sistema Estadual de Educação;

● Padronizar os instrumentos de regularidade das Unidades Escolares;
● Subsidiar e instruir a Visita in loco nas Unidades Escolares do Sistema
Estadual de Ensino;
● Contribuir para a publicização da situação de funcionamento das
Unidades Escolares do Sistema Estadual de Educação.

3. Sistema Estadual de Educação
O

Sistema

Estadual

de

Educação

foi

regulamentado

pela

Lei

Complementar no 170 de 07 de agosto de 1998 que estabelece:
Art. 11. O Sistema Estadual de Ensino compreende:
I - as instituições de educação, de todos os níveis e modalidades, criadas e
mantidas pelo Poder Público Estadual;
II - as instituições de educação superior, criadas e mantidas pelo Poder Público
Municipal;
III - as instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela
iniciativa privada;
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IV - A Secretaria de Estado responsável pela educação, órgão central do Sistema,
e

demais

órgãos

e

entidades

de

educação,

integrantes

da

estrutura

organizacional do Poder Executivo.

Sistema Municipal de Educação
É o conjunto de organismos que integram uma rede de ensino, reunindo escolas e seus
departamentos, Secretarias Municipais de Educação e os Conselhos Municipais de Educação,
que têm função consultiva e legislativa. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), de 1996, os sistemas municipais de ensino compreendem:
1. As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil, mantidas pelo
Poder Público Municipal;
2. As instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada;

3. Conselho Estadual de Educação
O Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, amparado na
Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e leis
correlatas, tem por competência:


Credenciar e renovar o credenciamento das Instituições de Educação
Superior, integrantes do Sistema Estadual de Educação;



Autorizar o funcionamento e reconhecer os cursos de Educação Básica,
Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional;



Autorizar experiências pedagógicas com regimes especiais na Educação
Básica, assegurando a validade dos estudos realizados;



Autorizar e reconhecer os cursos das instituições de Educação Superior
integrantes do Sistema Estadual de Educação, quando fora de sede;



Reconhecer e renovar o reconhecimento dos cursos, habilitações e
programas das Instituições de Educação Superior integrantes do Sistema
Estadual de Educação;
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Avaliar as instituições e os cursos reconhecidos ou autorizados, oferecidos
pelas instituições integrantes do Sistema Estadual de Educação;



Propor a suspensão temporária ou desativação de cursos, habilitações e
programas das instituições de Educação Superior integrantes do Sistema
Estadual de Educação;



Propor a suspensão temporária das atividades de instituições integrantes
do Sistema Estadual de Educação;



Examinar e aprovar a transferência de Instituição de Educação Superior
de um para outro mantenedor de instituições integrantes do Sistema
Estadual de Educação;



Aprovar o estatuto e o regimento das universidades e das demais
instituições de Educação Superior integrantes do Sistema Estadual de
Educação;



Julgar, em grau de recurso, as decisões do Conselho Universitário das
Universidades integrantes do Sistema Estadual de Educação;



Julgar, em grau de recurso, as decisões dos Conselhos Superiores das
demais instituições de Educação Superior integrantes do Sistema
Estadual de Educação;



Julgar, em grau de recurso, as decisões dos mantenedores das Instituições
de Educação Básica, integrantes do Sistema Estadual de Ensino;



Requerer das autoridades constituídas, informações e esclarecimentos,
sempre que se fizer necessário;



Realizar investigações sobre a situação do ensino em qualquer parte do
território estadual; Parágrafo único: O disposto no inciso III deste artigo e
suas alíneas poderá ser delegado, no todo ou em parte, por norma editada
pelo Conselho Pleno, aos órgãos da Administração Pública.

4. Secretaria de Estado da Educação
A Secretaria de Estado da Educação/SED é o órgão central e executivo do
Sistema Estadual de Educação, responsável pela formulação, controle e avaliação
das políticas educacionais, bem como pela coordenação das atividades, ações,
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programas e projetos da educação básica, profissional e superior em Santa
Catarina. É responsável pela administração e gestão da rede pública estadual,
orientação e supervisão do ensino público e privado no Estado, compartilhando
essa responsabilidade com o Conselho Estadual de Educação/CEE, na forma da
legislação em vigor. Tem ainda como competência, realizar orientação/formação
continuada, supervisão, controle e acompanhamento das escolas vinculadas ao
Sistema Estadual de Educação.
A SED exerce as atividades de supervisão relativas aos estabelecimentos
de ensino e cursos de Educação Básica e Profissional da rede pública estadual e
da rede privada, pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino, conforme
determina o art. 36 da Resolução CEE/SC nº 182/2013.
A Gerência de Avaliação de Desempenho e Estatísticas/DIPE, através da
Coordenação da Supervisão de Educação Básica e Profissional, em conjunto com
as Coordenadorias Regionais de Educação, tem a atribuição de realizar os
procedimentos que visam garantir a regularidade das Unidades Escolares.

5. Supervisão da Educação Básica e Profissional
A supervisão é uma atividade definida na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), nº 9.394/1996, em seu art. 10, inciso IV, na qual o
Estado tem a prerrogativa de supervisionar os estabelecimentos do seu sistema
de ensino.
6.1 Legislações da Supervisão da Educação Básica e Profissional
 LBD - (Lei das Diretrizes e Bases N 9394 de 20 de dezembro de
1996): A LDB regulamenta o sistema educacional (público ou
privado) do Brasil da educação básica ao ensino superior.


Lei Complementar Nº 170 de 07 de agosto de 1998: Dispõe sobre o
Sistema Estadual de Educação.

● RESOLUÇÃO Nº 182, de 19 de novembro de 2013: Estabelece
normas complementares para o Credenciamento, Autorização de
9

Cursos

e

seu

Reconhecimento,

Mudança

de

Instituição

Mantenedora, Sede/Endereço e Denominação de Estabelecimentos
de Ensino, de Educação Básica e suas modalidades, integrantes do
Sistema Estadual de Educação.
● RESOLUÇÃO Nº 167, de 22 de outubro de 2013. Estabelece Normas
Complementares

e

Operacionais

às

Diretrizes

Curriculares

Nacionais para a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio para o Sistema Estadual de Ensino do Estado de Santa
Catarina.
● RESOLUÇÃO Nº 183, de 19 de novembro de 2013: Estabelece
diretrizes operacionais para a avaliação do processo ensinoaprendizagem nos estabelecimentos de ensino de Educação Básica e
Profissional Técnica de Nível Médio, integrantes do Sistema
Estadual de Educação.
● RESOLUÇÃO Nº 032 de 08 de junho de 2010: Estabelece Normas
Complementares para a Expedição e Guarda de Documentos
Escolares, para a Educação Básica, Educação Profissional Técnica
de Nível Médio, no Sistema Estadual de Ensino.
● RESOLUÇÃO CEE/SC Nº 018, de 09 de julho de 2018: Dispõe sobre
normas complementares para os procedimentos de apuração de
irregularidades no funcionamento das instituições de educação
vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino do Estado de Santa
Catarina, prevê aplicação de sanções, interposição de recurso e
estabelece outras providências.
● RESOLUÇÃO CEE/SC Nº 087, de 22 de novembro de 2016:
Estabelece normas para a oferta da Escola Bilíngue e Escola
Internacional em escolas da Educação Básica pertencentes ao
Sistema de Ensino do Estado de Santa Catarina.
● RESOLUÇÃO CEE Nº 036 de 10 de abril de 2012: Fixa normas para
as Escolas da Educação Básica, vinculadas ao Sistema Estadual de
Ensino, referentes à obrigatoriedade da publicação e divulgação dos
atos de credenciamento e autorização da Escola e dos Cursos, para
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conhecimento público dos atos legais da Instituição pelo Poder
Público.
● PARECER CEE/SC Nº 100, de 10 de junho de 2019: Institui a Rede
de Colégios Militares da Polícia Militar do Estado de Santa
Catarina.
● RESOLUÇÃO Nº 227/2012 Altera o artigo 1º da Resolução nº
64/2010/CEE/SC, que dispõe sobre a duração de 9 (nove) anos para o
Ensino Fundamental.
● RESOLUÇÃO Nº 232, de 10 de dezembro de 2013. Fixa normas
para o funcionamento da Educação a Distância no Sistema Estadual
de Ensino de Santa Catarina e estabelece outras providências.
6.2 Sistemática da Supervisão da Educação Básica e Profissional
A

Portaria N/617 de 09/03/2020 institui a sistemática e define

procedimentos de supervisão das unidades escolares pertencentes ao Sistema
Estadual de Ensino e abrange procedimentos relacionados à regularidade das
escolas, registro e acompanhamento das informações junto ao Sistema de Gestão
Educacional de Santa Catarina (SISGESC), publicação de relatórios, notificação
às unidades escolares que não coletaram os dados à execução do Censo Escolar,
visitas in loco, formalização e instrução de processos de irregularidade das
escolas.
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>>

Processos de Regularidade das Escolas do Sistema Estadual de

Educação – ESCOLAS PRIVADAS

>>

Processos de Regularidade das Escolas do Sistema Estadual de

Educação – ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS
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7.

Procedimentos Específicos da SEBP

7.1 Credenciamento e Autorização
O credenciamento é emitido pelo Conselho Estadual de Educação,
reconhecendo à legalidade da Instituição para ofertar o Ensino, nos cursos,
etapas e modalidades para as quais tenha ou venha a ter autorização. É o ato
legal e inicial do estabelecimento de ensino, cursos, etapas e modalidades
emitidas pelo Poder Público competente (CEE/SC), vinculando a instituição
educacional ao Sistema Estadual de Ensino, para que possa funcionar
legalmente oferecendo os cursos a que se propõe. O ato de credenciamento de
instituição de educação básica e/ou profissional é concedido juntamente com o ato
autorizativo do curso a ser ofertado.

>> Qual a legislação que normatiza?
A Resolução CEE/SC N 182 de 19/11/2013 estabelece normas para o
credenciamento e autorização da Educação Básica, a Resolução CEE/SC N 167 de
22/10/2013 estabelece normas para credenciamento e autorização da Educação
profissional e Resolução CEE/SC N 232 de 10/12/2013, que fixa normas para o
funcionamento da modalidade EaD.

>> Quem autoriza a abertura de Instituições de Ensino?
O órgão competente para a normatização, 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 organiza o processo de credenciamento e autorização?
O processo de credenciamento e autorização é de responsabilidade do
mantenedor da Unidade Escolar.
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Para a Rede Pública Estadual, os procedimentos são realizados pelas
Coordenadorias Regionais de Educação através de processo SGP-e, encaminham
para a SED/Diretoria de Ensino, a qual protocola junto ao CEE/SC.
Para as Unidades Escolares da Rede Privada, é o mantenedor (aquele que
mantém a unidade escolar) sob a orientação da Coordenadoria Regional de
Educação que elabora o processo de credenciamento e autorização para que seja
protocolado e encaminhado ao CEE/SC, através do SGP-e pelas CREs.

>> Documentos necessários para o credenciamento da Unidade
Escolar
>>

-

Para a Educação Básica:
Requerimento

dirigido

ao

Presidente

do

CEE/SC,

subscrito

pelo

representante legal do (a) mantenedor (a);
-

Identificação da instituição mantenedora e do estabelecimento de ensino,
com o respectivo endereço completo (físico e eletrônico);

-

Quadro do corpo diretivo, especificando nome, formação e função, do
diretor, secretário escolar, especialistas anexando a documentação
comprobatória;

-

Comprovação de propriedade, mediante Certidão de Registro de Imóvel ou
contrato de sua locação ou cessão de uso;

-

Planta baixa dos espaços e dependências, comprovando atendimento às
especificações técnicas e legais cabíveis;

-

Memorial descritivo das condições físicas, ambientais e mobiliários para a
implantação pretendida, com as dependências existentes e/ou projetos de
ampliação, destacando: salas de aula, laboratórios, biblioteca, salasambiente, área para atividades de educação física e esportiva, recreação e
lazer e dependências administrativas;

-

Condições de acessibilidade nos termos da legislação vigente;

-

Laudos técnicos expedidos pelos órgãos de Vigilância Sanitária, Corpo de
Bombeiros e Alvará Municipal de Funcionamento, comprovando as
condições adequadas do imóvel para os fins educacionais.
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As instituições privadas deverão comprovar habilitação jurídica, regularidade
fiscal e capacidade econômico-financeira, apresentando os seguintes documentos:


Documentação relativa à comprovação da habilitação jurídica consistirá na
cópia do Contrato Social e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ, acompanhado da última alteração contratual ou Estatuto e
respectivo registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na
Junta Comercial do Estado;



Documentação relativa à comprovação da regularidade fiscal consistirá na
apresentação da prova de inscrição no CNPJ; prova de regularidade para
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
mantenedor, na forma da lei;



Documentação relativa à regularidade econômico-financeira consistirá na
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social ou a integralização das cotas constantes no Contrato
Social, que comprovem a boa situação financeira da mantenedora; certidão
negativa de falência ou concordata fornecida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.

>>

Para a Educação Profissional


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;



Projeto

Político

Pedagógico

e

Regimento

Escolar,

quando

do

credenciamento do estabelecimento de ensino;


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;
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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;



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;



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, quando couber;



Matriz curricular, especificando as disciplinas, cargas horárias e módulos,
quando houver, conforme consta no Anexo I desta Resolução;



Registro do mantenedor do estabelecimento de ensino junto ao Cartório de
Títulos e Documentos ou Junta Comercial do Estado com cópia do
Contrato Social ou Estatuto do Mantenedor; acompanhada da última
alteração;



Prova da capacidade de autofinanciamento da entidade mantenedora,
ressalvado o previsto no Art. 213 da Constituição Federal, acompanhado
do Balanço Patrimonial do último exercício fiscal devidamente assinado
pelo Contador responsável;



Comprovante da situação fiscal e parafiscal do mantenedor: Certidão
Negativa dos Cartórios de Distribuição, Certidão Negativa do INSS,
Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa da Dívida Ativa da
União, Estado e Município;
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Comprovação da propriedade mediante Certidão de Registro do Imóvel,
Contrato de Locação ou Cessão de Uso;



Planta baixa, em folha A4, com identificação e metragem dos espaços e
dependências, comprovando possuir as condições adequadas para a oferta
do curso;



Comprovação de acessibilidade a portadores de deficiência, conforme as
normas vigentes aplicáveis;



Laudos técnicos do imóvel expedidos pelos órgãos de Vigilância Sanitária e
pelo Corpo de Bombeiros e o Alvará Municipal de funcionamento,
comprovando as condições adequadas do imóvel para fins educacionais.

A formação dos profissionais da educação deve atender ao disposto na Lei
nº 9394/96, sendo que os professores e tutores deverão comprovar no
mínimo 300h de prática de ensino.
Os docentes que não possuírem habilitação, mas que comprovadamente
apresentarem experiência na área específica, só poderão lecionar
disciplinas nos cursos profissionalizantes, mediante declaração de
responsabilidade da direção e do coordenador do respectivo curso do
estabelecimento de ensino.
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As cargas horárias dos cursos
deverão

ser

estruturadas,

tendo como base a hora de 60

O coordenador de curso e
orientador

de

estágio

deverá ser graduado em
habilitação específica e
possuir
comprovada

experiência
no

eixo

tecnológico do curso.

(sessenta) minutos, podendo
haver,

excepcionalmente,

formas diversas de duração da
hora/aula,
conjunto

desde
alcance

que
a

o

carga

horária mínima estabelecida
na

legislação,

devidamente

justificada no Plano de Curso.

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

>> 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.
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>> Quem autoriza a abertura de Instituições de Ensino?
O órgão competente para a normatização, 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 organiza o processo de autorização de curso?
O processo de autorização de curso é de responsabilidade do mantenedor
da Unidade Escolar.
Para a Rede Pública Estadual, às Coordenadorias Regionais de Educação
através de processo SGP-e, encaminha para a SED/SC, a qual protocola junto ao
CEE/SC.
Para as Unidades Escolares da Rede Privada é o mantenedor (aquele que
mantém a unidade escolar) que monta o processo, com a orientação da
Coordenadoria Regional de Educação que é a responsável em encaminhar o
processo ao CEE/SC, através do SGP-e.

>>

As autorizações são para os cursos:
-

Ensino Fundamental;

-

Ensino Fundamental Anos Iniciais;

-

Ensino Fundamental Anos Finais;

-

Ensino Médio;

-

Educação de Jovens e Adultos;

-

Educação Especial;

-

Educação Indígena;

-

Educação Quilombola;

-

Educação do Campo;

-

Educação Profissional.
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>> 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);


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

>>



Aspectos pedagógicos:

Cópia do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Escolar, nos termos
das Diretrizes Curriculares Nacionais e desta Resolução;



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;


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



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.

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


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;
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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

Projeto

Político

Pedagógico

e

Regimento

Escolar,

quando

do

credenciamento do estabelecimento de ensino;


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;



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;



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 disciplinas, cargas horárias e módulos,
quando houver.
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OBS: Na educação profissional é necessário consultar o Catalogo Nacional
de Cursos Técnicos, de forma a observar o Eixo do curso, o perfil de
conclusão do Curso, infraestrutura e carga horária mínima exigida.

>>



Aspectos Jurídicos

Registro do mantenedor do estabelecimento de ensino junto ao Cartório de
Títulos e Documentos ou Junta Comercial do Estado com cópia do
Contrato Social ou Estatuto do Mantenedor; acompanhada da última
alteração;



Prova da capacidade de autofinanciamento da entidade mantenedora,
ressalvado o previsto no Art. 213 da Constituição Federal, acompanhado
do Balanço Patrimonial do último exercício fiscal devidamente assinado
pelo Contador responsável;



Comprovante da situação fiscal e parafiscal do mantenedor: Certidão
Negativa dos Cartórios de Distribuição, Certidão Negativa do INSS,
Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa da Dívida Ativa da
União, Estado e Município.

>>



Aspectos Físicos

Comprovação da propriedade mediante Certidão de Registro do Imóvel,
Contrato de Locação ou Cessão de Uso;



Planta baixa, em folha A4, com identificação e metragem dos espaços e
dependências, comprovando possuir as condições adequadas para a oferta
do curso; Fl. 11.



Comprovação de acessibilidade a portadores de deficiência, conforme as
normas vigentes aplicáveis;



Laudos técnicos do imóvel expedidos pelos órgãos de Vigilância Sanitária e
pelo Corpo de Bombeiros e o Alvará Municipal de funcionamento,
comprovando as condições adequadas do imóvel para fins educacionais;
(observar sempre validade dos laudos)



A formação dos profissionais da educação, deve atender ao disposto na Lei
nº 9394/96, sendo que os professores e tutores deverão comprovar no
mínimo 300h de prática de ensino.
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As cargas horárias dos cursos deverão ser estruturadas, tendo como base a hora de 60

(sessenta) minutos, podendo haver, excepcionalmente, formas diversas de duração da
hora/aula, desde que o conjunto alcance a carga horária mínima estabelecida na legislação,
devidamente justificada no Plano de Curso.

Os docentes que não possuírem habilitação, mas que comprovadamente apresentarem
experiência na área específica, só poderão lecionar disciplinas nos cursos profissionalizantes,
mediante declaração de responsabilidade da direção e do coordenador do respectivo curso do
estabelecimento de ensino.

O coordenador de curso e orientador de estágio deverá ser graduado em habilitação específica e
possuir experiência comprovada no eixo tecnológico do curso.

7.3 MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO DE 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 mudança de
denominação 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.
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>> Quem autoriza a mudança de denominação das Instituições
de Ensino?
O órgão competente para autorizar a Mudança de Denominação de
Estabelecimento de Ensino 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 organiza o processo de mudança de denominação de
Unidade Escolar?
O processo de mudança de denominação de UE é de responsabilidade do
mantenedor da Unidade Escolar.
Para a Rede Pública Estadual, às Coordenadorias Regionais de Educação
através de processo SGP-e, encaminha para a SED/SC, a qual protocola junto ao
CEE/SC.
Para as Unidades Escolares da Rede Privada é o mantenedor (aquele que
mantém a unidade escolar) que monta o processo, com a orientação da
Coordenadoria Regional de Educação que encaminha o processo ao CEE/SC,
através do SGP-e.
Documentos necessários para mudança de denominação da Unidade Escolar?
● 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);
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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.

Em instituições privadas, vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino 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.
7.4 DESATIVAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR E DE CURSO
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 destativação de Instituições de Ensino?
O órgão competente para a normatização da desativação de UEs da
Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio) e da Educação Profissional
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pertencentes ao Sistema estadual de Educação é o Conselho Estadual de
Educação (CEE/SC).

>> Quem organiza o processo de desativação de UE?
O processo de desativação de UE é de responsabilidade do mantenedor da
Unidade Escolar.
Para a Rede Pública Estadual, às Coordenadorias Regionais de Educação
através de processo SGP-e, encaminha para a SED/SC, a qual protocola junto ao
CEE/SC.
Para as Unidades Escolares da Rede Privada é o mantenedor (aquele que
mantém a unidade escolar) que monta o processo, com a orientação da
Coordenadoria Regional de Educação que encaminha o processo ao CEE/SC,
através do SGP-e.
Documentos necessários para a desativação da Unidade Escolar?
● Justificativa;
● 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.
⮚ 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.
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⮚ Quando a desativação for temporária, ou de determinado Curso/Série, ou
modalidade de ensino, a documentação permanecerá no estabelecimento de
ensino da respectiva mantenedora.
7.5 MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO DE MANTENEDOR
A mudança de denominação de mantenedor 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 mudança de mantenedor da
Educação Básica, a Resolução 167 de 22/10/2013 estabelece da Educação
profissional e 232 de 10/12/2013 que fixa normas para o funcionamento da EAD.

>> Quem organiza o processo de mudança de denominação de
Mantenedor?
O

processo

de

mudança

de

denominação

de

Mantenedor

é

de

responsabilidade do mantenedor da Unidade Escolar.
Para a Rede Pública Estadual, às Coordenadorias Regionais de Educação
através de processo SGP-e, encaminha para a SED/SC, a qual protocola junto ao
CEE/SC.
Para as Unidades Escolares da Rede Privada é o mantenedor (aquele que
mantém a unidade escolar) que monta o processo, com a orientação da
Coordenadoria Regional de Educação que encaminha o processo ao CEE/SC,
através do SGP-e.
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>> Documentos necessários para a mudança de denominação.
⮚ Para a Educação Básica:
● Requerimento dirigido ao Presidente do CEE/SC, subscrito pelo
representante legal da nova instituição mantenedora;
● Identificação da instituição mantenedora e do estabelecimento de ensino
com o respectivo endereço completo, número de telefone e endereço
eletrônico;
● Justificativa e objetivo de mudança da instituição mantenedora;
● Cópia autenticada do ato jurídico que embasa a transferência de mudança
da instituição mantenedora e do estabelecimento de ensino/cursos;
● Relação dos cursos em funcionamento, objeto da transferência, com a cópia
dos respectivos atos de autorização que integrarão o(a) novo(a)
mantenedor(a);
● Identificação da instituição mantenedora e cópia do contrato social, suas
alterações e cópia do CNPJ;
● Qualificação dos sócios dirigentes da nova instituição mantenedora
(currículo/comprovação);
● Cópia do Projeto Político Pedagógico e Plano dos Cursos, objeto da
transferência de mantença, elaborados/adequados pelo novo mantenedor,
conforme legislação vigente;
● Comprovação do corpo docente e administrativo com as respectivas cópias
de habilitação relativo a cada curso;
● Quadro de matrícula dos alunos de cada curso/série, correspondente aos
últimos três anos;
● Relação do acervo bibliográfico específico para cada curso, equipamentos e
laboratórios.
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>
>

O Contrato de compra e venda, além das cláusulas obrigatórias,
deverá, no objeto, citar os atos de autorização dos cursos, evidenciar
a destinação e guarda dos registros e documentos escolares da
antiga mantenedora, a descrição da estrutura física e pedagógica
(equipamentos, laboratórios, acervo bibliográfico) e débitos diversos.

>> Mudança de Mantenedor da Educação Profissional
A mudança de instituição mantenedora de estabelecimento de ensino e/ou
curso ocorre por transferência para outro (a) mantenedor (a), e deverá ser
submetida à aprovação do CEE/SC no prazo de até 30 dias, a contar da
concretização do ato jurídico, por meio de processo instruído pelo novo
mantenedor.

>> Documentos necessários para a mudança de denominação da
Unidade Escolar
⮚ Para a Educação Profissional:
● Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Estadual de Educação,
subscrito pelo representante legal do novo mantenedor;
● Identificação dos mantenedores (antigo e novo) com o respectivo endereço
completo, número de telefone e endereço eletrônico;
● Justificativa e objetivo da mudança de mantenedor;
● Cópia autenticada do ato jurídico (contrato) que embasa a transferência de
mudança de mantenedor do estabelecimento de ensino e/ou cursos;
● Relação dos cursos em funcionamento, objeto da transferência, com a cópia
dos respectivos atos de autorização que integrarão o novo mantenedor;

29

● Cópia do contrato social, suas alterações e cópia do CNPJ do novo
mantenedor;
● Quadro societário da nova mantenedora especificando o nível de formação
dos sócios;
● Cópia do Projeto Político Pedagógico e Plano de Curso, objeto da
transferência de mantença, elaborados ou adequados pelo novo
mantenedor, conforme legislação vigente;
● Comprovação do corpo docente e administrativo com as respectivas cópias
de habilitação relativo a cada curso;
● Quadro de matrícula dos alunos de cada curso, correspondente aos últimos
três anos;
● Relação do acervo bibliográfico específico para cada curso, equipamentos e
laboratórios conforme Catálogo Nacional de Cursos Técnicos;
● Quando a mudança de mantenedor implicar também em alteração da
sede/endereço dos cursos deve a requerente complementar o processo com
os documentos comprobatórios do Art. 28, inciso IV desta Resolução;
● Previsão orçamentária para a manutenção dos cursos;
● A instituição educacional deverá apresentar documentação que possibilite
verificar a capacidade de autofinanciamento da nova mantenedora, por
meio de cópia do Balanço Patrimonial do último exercício fiscal firmado
pelo Contador.

Ato jurídico da mudança de mantenedor de curso (os), além das cláusulas
obrigatórias, deverá no objeto especificar os Atos de autorização do(s)
curso(s) que irão integrar o novo mantenedor, evidenciar a destinação e
guarda dos registros e documentos escolares da antiga mantenedora, a
descrição da estrutura física e pedagógica (equipamentos, laboratórios e
acervo bibliográfico).
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7.6 AUTORIZAÇÃO DE ESCOLA BILINGUE
Escola Bilíngue é o ambiente em que se falam duas ou mais línguas, onde
são vivenciadas por meio de experiências culturais, em diferentes contextos de
aprendizado e número diversificado de disciplinas, de forma que o(a) aluno(a)
incorpore ao longo do tempo o novo código como se fosse sua língua nativa.
Requer ainda que a escola tenha vínculo com uma instituição certificadora que
acompanhe o cumprimento dos critérios legais e que renove de tempos em
tempos a certificação.

>> Qual a legislação que normatiza?
A Resolução 087 de 22/11/2016 estabelece normas para a oferta da Escola
Bilíngue em Escolas de Educação Básica.

>> Quem autoriza a abertura de Escola Bilíngue?
O órgão competente para a autorização da Escola Bilíngue é o Conselho
Estadual de Educação (CEE/SC).

>> Quem organiza o processo de autorização para a Escola
Bilíngue?
O processo de autorização para Escola Bilíngue é de responsabilidade do
mantenedor da Unidade Escolar.
Para a Rede Pública Estadual, às Coordenadorias Regionais de Educação
através de processo SGP-e, encaminha para a SED/SC, a qual protocola junto ao
CEE/SC.
Para as Unidades Escolares da Rede Privada é o mantenedor (aquele que
mantém a unidade escolar) que monta o processo, com a orientação da
Coordenadoria Regional de Educação que encaminha o processo ao CEE/SC,
através do SGP-e.
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>> Documentos necessários para a autorização de Escola
Bilíngue
A escola que pretende ofertar ensino com características da Escola
Bilíngue, coerente com o seu Projeto Político Pedagógico (PPP), deve:
● Apresentar Matriz Curricular com carga horária mínima de 800
(oitocentas) horas anuais, distribuídas por um mínimo de 200
(duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, sendo estas destinadas às
disciplinas em Língua Portuguesa (Base Nacional Comum e Parte
Diversificada, obrigatórias), complementadas com a carga horária
que contemple a necessidade do ensino em língua(s) estrangeira(s)
adotada(s);
● Ter o PPP expresso em uma Matriz Curricular que demonstre todas
as disciplinas conforme a LDB e as Diretrizes Curriculares Nacionais
próprias à etapa de ensino pretendida, e as demais necessárias ao
intento do ensino ministrado na Escola Bilíngue e na Escola
Internacional;
● Possuir um ambiente que favoreça à imersão na língua e nas culturas
nacional e estrangeira, para desenvolver as habilidades que
oportunize aos alunos a se apropriarem dos códigos e culturas,
constituindo conhecimento;
● Ser membro de uma entidade certificadora de Escolas Bilíngues que
acompanha e renova a certificação periodicamente;
● Participar de entidades que promovem e estudam o bilinguismo;
● Possuir um corpo docente de brasileiros com a devida habilitação
para as disciplinas e/ou turmas que lecionam/atendem e docentes com
habilitação ou proficiência na língua estrangeira adotada, neste caso,
com certificação que a comprove.
● Oferecer oportunidades de intercâmbio aos docentes e discentes
mediante convênios com entidades estrangeiras.
● Possibilitar a certificação internacional dos(as) alunos(as);
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● Oferecer disciplinas e atividades na língua estrangeira adotada pela
escola;
● Valorizar o pluralismo de ideias e culturas;
● Aceitar alunos (as) de diversas nacionalidades.
7.7 AUTORIZAÇÃO DE ESCOLA INTERNACIONAL
Escola Internacional é o espaço que deve atender aos preceitos da
legislação educacional brasileira bem como do país estrangeiro. Deve ministrar
aulas de imersão na língua do país estrangeiro, trabalhando e valorizando o
pluralismo de ideias e culturas dos países envolvidos, emitindo, ao final do curso,
dupla certificação.

>> Qual a legislação que normatiza?
A Resolução 087 de 22/11/2016 estabelece normas para a oferta da Escola
Bilíngue em Escolas de Educação Básica.

>> Quem autoriza a oferta de Escola Internacional?
O órgão competente para a autorização da Escola Internacional é o
Conselho Estadual de Educação (CEE/SC).

>> Quem organiza o processo de autorização de Escola
Internacional?
O processo de autorização de Escola Internacional é de responsabilidade
do mantenedor da Unidade Escolar.
Para a Rede Pública Estadual, às Coordenadorias Regionais de Educação
através de processo SGP-e, encaminha para a SED/SC, a qual protocola junto ao
CEE/SC.
Para as Unidades Escolares da Rede Privada é o mantenedor (aquele que
mantém a unidade escolar) que monta o processo, com a orientação da
Coordenadoria Regional de Educação que encaminha o processo ao CEE/SC,
através do SGP-e.
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>> Documentos necessários para a autorização de Escola
Internacional
Para ser considerada Escola Internacional, além de atender aos requisitos
indicados na escola Bilíngue, deverá também:
● Ter na composição de sua equipe técnico-administrativa, um diretor
brasileiro e um diretor do país representado, se esta for uma
exigência do acordo bilateral firmado;
● Ser membro de uma entidade certificadora de reconhecimento
Internacional;
● Oferecer oportunidades de intercâmbio;
● Ministrar aulas de imersão na língua do país estrangeiro;
● Ser reconhecida oficialmente pelo país-sede e pelo país estrangeiro.
7.8 MUDANÇA DE SEDE E ENDEREÇO
Entendida como novo endereço/local, para o qual a mantenedora
pretende transferir a instituição de ensino e/ou seus cursos devidamente
autorizados, que deverá ser aprovada pelo CEE/SC. Para a autorização da
Mudança de Sede e Endereço é necessário que seja encaminhado um processo
com os mesmos documentos do credenciamento e autorização de curso. (Vide
10.1).
7.9 ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE CURSO
Ocorre para atender todas às mudanças relacionadas ao currículo, carga
horária e exigências do mercado de trabalho, novos perfis profissionais e outras
necessidades.
O processo de atualização de Plano de Curso é de responsabilidade do
mantenedor da Unidade Escolar.
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Para a Rede Pública Estadual, às Coordenadorias Regionais de Educação
através de processo SGP-e, encaminha para a SED/SC, a qual protocola junto ao
CEE/SC.
Para as Unidades Escolares da Rede Privada é o mantenedor (aquele que
mantém a unidade escolar) que monta o processo, com a orientação da
Coordenadoria Regional de Educação que encaminha o processo ao CEE/SC,
através do SGP-e.
7.10 ADEQUAÇÃO DE CURSO
Ocorre quando a mantenedora necessita adequar alterações dos cursos
e/ou espaços (ex. laboratórios) oferecidos pelo estabelecimento de ensino à
legislação vigente.
O processo é de responsabilidade do mantenedor da Unidade Escolar.
Para a Rede Pública Estadual, às Coordenadorias Regionais de Educação
através de processo SGP-e, encaminha para a SED/SC, a qual protocola junto ao
CEE/SC.
Para as Unidades Escolares da Rede Privada é o mantenedor (aquele que
mantém a unidade escolar) que monta o processo, com a orientação da
Coordenadoria Regional de Educação que encaminha o processo ao CEE/SC,
através do SGP-e.

8.

Registro e acompanhamento da UE
Rede Privada
Após a publicação dos atos autorizativos (credenciamento, autorização,

mudança de mantenedor, de denominação e de sede, desativação de escola,
atualização de plano de curso, adequação de curso e desativação de curso), as
UEs são cadastradas/atualizadas no SISGESC pelo CEE/SC. A Gerência de
Avaliação de Desempenho e Estatísticas/DIPE, valida as informações e de posse
do Boletim Cadastral, gera no Sistema Educacenso o código Inep.
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Rede Pública Estadual
Após a publicação dos atos autorizativos (credenciamento, autorização,
mudança de mantenedor, de denominação e de sede, desativação de escola,
atualização de plano de curso, adequação de curso e desativação de curso), a
Gerência de Avaliação de Desempenho e Estatísticas/DIPE cria os códigos
SISGESC, Lotacional e de posse do Boletim Cadastral, gera no Sistema
Educacenso o código Inep.

>> Boletim cadastral das escolas do Sistema Estadual e
Municipal
O Boletim Cadastral é um documento necessário de todas as UEs do
Sistema de Ensino de Santa Catarina, para a inserção dos dados nos Sistemas
SISGESC e Educacenso.

>> SISGESC
Sisgesc é o Sistema de Gestão Educacional de Santa Catarina pelo qual
são inseridos os dados das Unidades Escolares com geração de código próprio e
inclusão dos atos autorizativos emitidos pelo CEE/SC.

>> Censo Escolar e SEBP
O Censo Escolar da Educação Básica é o principal instrumento de coleta
de informações da educação e o mais importante levantamento estatístico
educacional brasileiro nessa área. É coordenado nacionalmente pelo Instituto
Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep e realizado
em regime de colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação
e a participação de todas as escolas públicas e privadas do país.
A coleta de dados das escolas, que é obrigatória e tem caráter declaratório,
é dividida em duas etapas. A primeira etapa, denominada Matrícula Inicial,
ocorre de maio a dezembro com suas diferentes fases e tem por objetivo coletar as
informações sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, alunos e
profissionais escolares em sala de aula, nas diferentes etapas e modalidades da
educação básica e profissional. Os dados dessa etapa têm como referência a
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última quarta-feira do mês de maio. A segunda etapa, denominada Situação do

Aluno, ocorre de fevereiro a abril e coleta as informações de rendimento
(aprovado e reprovado) e movimento (transferido, deixou de frequentar e
falecido) dos alunos, ao final do ano letivo.
O Censo Escolar é uma ferramenta fundamental para que os atores
educacionais possam compreender a situação educacional do país, das unidades
federativas, dos municípios e do Distrito Federal, bem como das escolas e, com
isso, acompanhar a efetividade das políticas públicas.
Toda essa coleta é realizada via sistema informatizado denominado
Educacenso que utiliza ferramentas web na coleta, organização, transmissão e
disseminação dos dados censitários, mediante o cruzamento de informações dos
formulários de coleta. O Educacenso possui funcionalidades que permitem
avaliar em tempo real a consistência das informações prestadas. Além disso, o
sistema permite a disponibilização de relatórios com informações consolidadas da
escola que possibilitam a verificação e análise dos dados declarados e a
possibilidade de coleta de forma manual (digitação direta no Sistema) ou via
Migração de dados (para redes e escolas que possuem sistema próprio de gestão).

9. Relatórios e Publicização
A SED/DIPE/GAEBE elabora e fornece dois RELATÓRIOS, após a publicação
dos dados do Censo Escolar no Diário Oficial da União/DOU.
a) Relatório 1: Relatório das Unidades Escolares que realizaram a Coleta
Anual do Censo Escolar do Ano Anterior . A SED/DIPE/GAEBE encaminha para
as Coordenadorias Regionais de Educação validar os dados. Após a validação é
realizada a publicação do relatório anual das unidades escolares do Sistema
Estadual de Educação no site da SED.
Caso apresente inconsistências, a Coordenadoria Regional de Educação
toma as providências cabíveis, a fim de sanar as inconsistências apresentadas, de
acordo com as orientações da SED, conforme seguem:
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✔

Escolas que declararam a situação de funcionamento paralisada, no

Sistema Educacenso, por três anos consecutivos, poderão entrar em processo de
desativação (voluntária ou compulsória);
✔

Escolas que declararam a situação de funcionamento extinta, no

Sistema Educacenso, a Coordenadoria Regional de Educação verificará a
existência de ato de desativação e encaminhará a GAEBE para providências.
Caso a UE não tenha o ato de desativação, a Coordenadoria deverá orientar o
processo de desativação;
✔

Identificadas outras irregularidades, serão tomadas as providências

conforme cada caso.
b) Relatório 02: Notificação às escolas que não coletaram informações no
Sistema Educacenso. A SED/DIPE/GESEB expede notificação para as escolas da
rede privada (com cópia para as Coordenadorias Regionais de Educação) que não
informaram seus dados no Censo Escolar, para manifestação no prazo de 10 (dez)
dias e encaminha a justificativa ao CEE/SC para providências cabíveis a cada
caso.

10. Visita in loco
A Supervisão da Educação Básica e Profissional do Sistema Estadual de
Ensino exerce as atividades de supervisão relativas aos estabelecimentos de
ensino e cursos da Educação Básica e Profissional, das redes públicas e privadas,
pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino e conduz as atividades, por normas
específicas dos órgãos do Sistema Estadual de Educação, conforme determina o
art. 36 da Resolução CEE/SC nº 182/2013. Neste sentido, a DIPE/SED/GAEBE,
em

conjunto

com

as

Coordenadorias

Regionais

de

Educação,

deve,

periodicamente, acompanhar as instituições de ensino da educação básica e
profissional do Sistema Estadual de Educação, por meio de procedimentos que
visam garantir a regularidade escolar.
Desse modo, como um dos instrumentos das atividades de supervisão,
temos a visita in loco, que decorre de solicitações de demandas processuais ou de
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órgãos de acompanhamento das atividades educacionais, bem como demandas
próprias, podendo ocorrer a qualquer tempo, quando da necessidade de
comprovar fatos ou irregularidades nos estabelecimentos de ensino, orientar ou
acompanhar a regularidade.
Esta visita é realizada por meio do comparecimento de técnicos da
SED/DIPE/GAEBE

e/ou

Coordenadorias

Regionais

de

Educação

nos

estabelecimentos de ensino, a fim de verificar, registrar e documentar as
condições de regularidade do ambiente escolar.
Serão realizadas visitas in loco nas Unidades Escolares da rede pública
estadual para verificar e orientar sobre possíveis inconsistências, que será
emitido relatório conclusivo destas visitas in loco e encaminha às Diretorias da
SED, com competência pertinente, para conhecimento e providências caso
necessário.

>> Orientações Gerais da Visita in loco
1) A visita deverá ser realizada pelo Técnico responsável pela Supervisão
da Educação Básica e Profissional do Sistema Estadual de Ensino, com o
acompanhamento de outro(s) técnico(s) da Coordenadoria Regional de Educação.
2) Cabe, aos Técnicos das Coordenadorias Regionais de Educação,
agendar, providenciar o transporte e realizar a visita.
3) Responder o Formulário de Visita In Loco no momento da visita.
4) Estudar previamente o processo ou o requerimento da solicitação de
visita.
5) Orientar, verificar, analisar e registrar as informações das Unidades
Escolares.
6) Elaborar e encaminhar o Relatório de visita in loco, contendo
obrigatoriamente fotos, documentos e descrição da visita, conforme modelo de
relatório de visita in loco.
Condutas Apropriadas para a visita in loco
● Preservar o interesse público;
● Tratar com atenção, educação e urbanidade;
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● Estar ciente da importância do seu trabalho;
● Guardar respeito à hierarquia;
● Apresentar comportamento idôneo;
● Ser pontual e assíduo ao serviço;
● Cuidar da imagem;
● Preservar o sigilo das informações e dos dados;
● Apresentar comportamento idôneo;
● Jamais divulgar informações sobre as quais você não tem certeza;
● Colocar-se no lugar do outro.

Fundamentado eticamente na imparcialidade e na isenção, os
técnicos das Coordenadorias Regionais de Educação deverão
manter a discrição, sem exigências ou emissão de juízo de
valores.

11. Demandas Judiciais e Ouvidorias
Dentre as atribuições da Supervisão de Educação Básica e Profissional,
estão as demandas judiciais e ouvidorias.
Estão relacionadas à regularidade das escolas do Sistema Estadual de Ensino,
que necessitam encaminhamentos específicos para averiguação e resolução das
situações apresentadas.
São originadas através do Ministério Público, ouvidorias, “Fale com o Secretário”,
e até por e-mail institucional da DIPE/Gerência de Avaliação de Desempenho e
Estatísticas. (gaebe@sed.sc.gov.br)
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12. Revisão de resultados, recursos e sua Tramitação
A Supervisão da Educação Básica e Profissional exerce as atividades de
Revisão

de

Resultados

do

ano

letivo

e

seus

recursos

relativas

aos

estabelecimentos de ensino e cursos da Educação Básica e Profissional, da rede
privada, pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino e se rege por normas
específicas dos órgãos do conforme determina o art. 21 da Resolução CEE/SC nº
183/2013.
Conforme artigo. 21 da Resolução CEE/SC nº 183/2013, após decisão do
Conselho de Classe sobre os resultados da avaliação anual final, o pedido de
revisão de resultados deverá ocorrer da seguinte forma:
 O aluno deverá solicitar a revisão do resultado primeiro junto no próprio
estabelecimento de ensino num prazo de 02 (dois) dias úteis após a
divulgação do resultado. O estabelecimento de ensino, por sua vez terá um
prazo de 05 (cinco) dias úteis para julgar o pedido de revisão e divulgar seu
resultado.
 Decorrido o prazo previsto, o aluno poderá entrar com recurso na
Coordenadoria Regional de Educação num prazo de 02 (dois) dias úteis à
divulgação do resultado pelo estabelecimento de ensino. A CRE por sua
vez, terá 05 (cinco) dias úteis para julgar o recurso e divulgar seu
resultado, após recebimento da documentação.
 Após divulgação oficial do parecer pela CRE, o aluno poderá entrar com
recurso em grau superior, à Secretaria de Estado da Educação num prazo
de até 10 (dez) dias úteis.
 A SED, por sua vez, terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para julgar o
recurso.
 De posse do resultado do julgamento do pedido de revisão e o resultado dos
recursos já percorridos, o interessado terá prazo de 10 (dez) dias úteis para
interpor pedido de reconsideração ao Conselho Estadual de Educação de
Santa Catarina.
 O recurso de resultado e o pedido de reconsideração de que trata poderão
ser protocolados na CRE ou enviados pelo correio.
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O pedido de reconsideração junto ao
CEE/SC será admitido somente em caso de
permanência de ilegalidade no processo.

Para instrução do recurso de resultados na CRE, deverá ser impetrado
pelo aluno, quando maior de idade ou por seu responsável legal, mediante
requerimento acompanhado de:
 registro de notas ou conceitos em boletim ou documento equivalente,
 resultado do pedido de revisão junto ao estabelecimento de ensino.
A CRE, para fundamentação, análise e emissão de parecer, poderá
requerer, junto ao estabelecimento de ensino, cópia dos seguintes documentos:


diário de classe, com registro da realização dos estudos de recuperação e
seus resultados;



avaliação descritiva do professor sobre o processo ensino-aprendizagem do
aluno

durante

o

ano

letivo

em

questão,

quando

adotada

pelo

estabelecimento de ensino;


plano de ensino do professor da disciplina ou componente curricular em
questão;



instrumentos avaliativos;



atas das reuniões do Conselho de Classe;



critérios de avaliação constantes do Projeto Político Pedagógico do
estabelecimento de ensino.

O recurso será encaminhado a SED, com a
documentação exigida e o parecer emitido pela CRE.
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13. Cursos Livres
A Secretaria de Estado da Educação, em 2002, editou a Portaria nº 008, de
25 de junho de 2002 que normatizava o processo de autorização de
funcionamento dos cursos de qualificação profissional de nível básico, sendo que
a mesma foi revogada pela Portaria P/105, de 31 de janeiro de 2017, retificada
pela Portaria P/1859 de 23 de junho de 2017 e que até o presente momento, não
há regulamentação em substituição.
A Resolução CEE/SC nº 167, de 22 de outubro de 2013 nos diz que os
cursos qualificados como sendo de formação inicial e continuada ou qualificação
profissional incluem os cursos especiais, abertos à comunidade, condicionando-se
a

matrícula

à

capacidade

de

aproveitamento

dos

educandos

e

não

necessariamente aos correspondentes níveis de escolaridade, bem como não faz
menção a carga horária mínima, currículo ou aproveitamento, conforme consta
nos artigos 2º e 17º, como segue:
Art. 2º A Educação Profissional e Tecnológica, nos termos da legislação
vigente, abrange os cursos de: Parágrafo único. Os estabelecimentos de
ensino de educação profissional técnica de nível médio e tecnológico,
além de seus cursos regulares, poderão oferecer cursos de formação
inicial e continuada ou qualificação profissional para o trabalho, entre os
quais estão incluídos os cursos especiais, abertos à comunidade,
condicionando-se a matrícula à capacidade de aproveitamento dos
educandos e não necessariamente aos correspondentes níveis de
escolaridade.
Art. 17 A carga horária mínima, para cada etapa com terminalidade de
qualificação profissional técnica prevista em um itinerário formativo de
curso técnico de nível médio, é de 20% (vinte por cento) da carga horária
mínima indicada para a respectiva habilitação profissional no Catálogo
Nacional de Cursos Técnicas resguardadas as normas previstas na
legislação específica referente ao exercício profissional fiscalizado.
...
§ 2º A organização curricular de cursos de educação profissional na
modalidade de formação inicial e continuada, considerados de livre
oferta, difere da organização técnica de nível médio, uma vez que a
oferta não está sujeita à regulamentação curricular e independe de
escolaridade definida, tendo como objetivo imediato a inserção do aluno
no mercado de trabalho.

Os cursos livres são considerados prestação de serviço de livre oferta e não
há exigência de grau de escolaridade para ingresso, visam apenas à capacitação,
aperfeiçoamento e atualização, com o objetivo de qualificação para o trabalho.
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A instituição ofertante é a responsável pela a execução do curso,
avaliação, bem como a expedição de certificado de conclusão.

14. Documentação Escolar
A Documentação Escolar pertence a Gerência de Políticas Educacionais/DIPE e
tem como competências:
a) analisar, guardar e emitir documentos oriundos de Escolas Desativadas do
Sistema Estadual de Ensino, de acordo as Resoluções CEE/SC n° 032/201/0 e n°
182/2013;
b) analisar e emitir documento de Regularidade de Estudos da educação básica e
profissional de escolas vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino;
c) analisar e emitir documento de Equivalência de Estudos da educação básica e
profissional realizados no exterior;
d) emitir certificados de conclusão e declarações de proficiência a partir dos
exames da educação básica e profissional.
A solicitação deverá destes documentos escolares deverão ser realizados da
seguinte maneira:

1- Acessar o site: www.sed.sc.gov.br
2- Acessar o link: Pais, Alunos e Comunidade
3- Acessar o link: Solicitação de Documentos das Escolas Desativadas
4- Acessar o formulário desejado, ou seja, clicar em:
Formulário nº 1 - Ensino Fundamental (1º Grau) (29 KB)
Formulário nº 2 - Ensino Médio (2º Grau) (39 KB)
5- Preencher o formulário com letra legível, acrescentar a cópia do RG ou outro
documento com foto e encaminhar para o e-mail da CRE.
6- A CRE irá transforar a solicitação em processo e encaminhará para a
Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina – SED, Setor de Escolas
Desativadas. O interessado deverá acompanhar o seu processo no Sistema.
7- O solicitante receberá um e-mail com o número do Processo para acompanhar
no Sistema SGPE – Atendimento Externo e fará a impressão do seu
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documento assim que estiver disponível (este documento que estará assinado
digitalmente).

15. Anexos
ANEXO 1: LEI COMPLEMENTAR Nº 170 de 07 de agosto de 1998
ANEXO 2:RESOLUÇÃO CEE/SC Nº 182/2013
ANEXO 3: LDB Nº 9.394/1996
ANEXO 4:RESOLUÇÃO Nº 167 de 22 de outubro de 2013
ANEXO 5:RESOLUÇÃO Nº 183 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013
ANEXO 6:RESOLUÇÃO Nº 032 DE 8 DE JUNHO DE 2010
ANEXO 7:RESOLUÇÃO CEE/SC Nº 018 DE 09 DE JULHO DE 2018
ANEXO 8:RESOLUÇÃO CEE/SC Nº 087 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016
ANEXO 9:PARECER CEE/SC Nº 100 DE 10 DE JUNHO DE 2019
ANEXO 10:RESOLUÇÃO Nº 232 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013
ANEXO 11: PORTARIA Nº 617 DE 09 DE MARÇO DE 2020.
ANEXO 12 :RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6/2012
ANEXO 13 : BOLETIM CADASTRAL
ANEXO 14 : ARTIGO 213 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

45

46

