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Objetivo da Formação:
Instrumentalizar, legalmente, para a elaboração dos Processos de acordo com
as finalidades:
- Resolução CEE/SC 167/2013 – CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO de
funcionamento de curso - Artigo 28
- Resolução CEE/SC 167/2013 – AUTORIZAÇAO de novo curso, com
mesmo Eixo Tecnológico – Artigo 29
- Resolução CEE/SC 167/2013 – ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE CURSO –
Artigo 34

Objetivos Específicos
•
•
•

•
•
•
•

Apresentar a bibliografia básica necessária à elaboração dos processos;
Pontuar a importância do referencial legal para elaboração dos Processos;
Estabelecer relações entre a fundamentação teórica presente nos pareceres e nas Resolução
que derivam deles; Mundo do trabalho, Trabalho como princípio educativo, a Pesquisa como
princípio pedagógico e a Metodologia que deriva desses conceitos.
Pontuar os desdobramentos de cada um dos artigos da Resolução CEE/SC 167/2013 na
montagem dos processos;
Apresentar a estrutura dos Planos de Curso conforme a Res. CNE/CEB 06/2012, no seu a Art.
20, incluindo o parágrafo 1º e seus incisos I até IV;
Pontuar as relações existentes entre o PPP da U.E e o Plano de Curso anexado ao processo de
Credenciamento, Autorização e Atualização do Curso Técnico solicitado;
Apresentar o checklist como documento de apoio, criado pela Coordenação da EP para a
análise dos processos e sua utilização, pelas U.Es, quando do seu retorno à escola.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Para elaboração dos processos:

•Parecer CNE/CEB nº 11, de 09 de maio de 2012, que fundamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
• Resolução CNE/CEB nº 06, de 20 de setembro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
• Resolução CEE/SC 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.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA COMPLEMENTAR
Para conhecimento geral:
• Parecer nº 7,de 07 de abril de 2010, que fundamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação
Básica.
• Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da
Educação Básica.
• Parecer CNE/CEB nº 5 de 4 de maio de 2010, que fundamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio.
• Resolução nº 2 de 30 de janeiro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.
• Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes Nacionais da Educação.
• Lei nº 12.513,de 26 de outubro de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec) e dá outras providências.
•Lei nº 11.788, de 25/09/2008, dispõe sobre o estágio de estudantes.

QUAL O PAPEL E A IMPORTÂNCIA DESSA BIBLIOGRAFIA
NA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS?
1º São os documentos de referência legais para elaboração dos processos e consultá-los não é opcional, e sim,
uma obrigatoriedade;
2º A Resolução CEE/SC 167/13 é fundamental, pois estabelece as normas complementares e operacionais
vinculadas às Diretrizes Curriculares Nacionais para a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
para o Sistema Estadual de Ensino/SC;
3º Os Pareceres são importantes, pela fundamentação legal, mas principalmente pelo aporte teórico que
embasam as resoluções oriundas deles; A Resolução é sempre uma síntese legal e o Parecer traz no seu
conteúdo, conceitos e categorias de análise importantes, no caso do Parecer nº 11/2012: as mudanças no
mundo trabalho, o trabalho como princípio educativo e a Pesquisa como princípio pedagógico, os conceitos de
tecnologia, ciência e cultura, apontamentos metodológicos como: interdisciplinaridade, flexibilidade,
contextualização e formação de conceitos, etc.
4º Sem contar que todo o profissional da área da educação deve ter um conhecimento mínimo da legislação
que organiza a educação nacional, além daquela que envolve, mais diretamente, sua área de atuação.

7º Um ponto muito importante precisar ser observado para além da questão da base legal, que
é, estar de acordo com as orientações legais vigentes, e diz respeito ao aporte teórico posto no
PPP, no tocante as metodologias e práticas profissionais, há conceitos relativos a educação
profissional como trabalho, tecnologia, ciência e cultura, e que devem estar amarrados
ao Plano de Curso e, até mesmo , a própria justificativa da demanda de solicitação do curso.
O PPP é obrigatório, apenas, no artigo 28, mas é fundamental como documento norteador nas
escolhas feitas pela U.Es. Além da importância de se estar atento as atualizações necessárias,
com relação, por exemplo, da legislação da avaliação e outros dados postos no PPP e que
carecem regularmente de revisão.

8º O Plano de Curso está presente em todos os artigos e precisa atender a legislação, não é
uma questão, apenas, de nomear os itens exigidos pela Resolução mas de montar um plano de
curso que se articule, principalmente, nos itens orientações metodológicas e na prática
profissional intrínseca ao currículo, desenvolvida nos ambientes de aprendizagem ligados à
Educação Profissional.

Isso implica nos seguintes cuidados:
1º Organizar a legislação numa pasta e ou em formato digital e deixá-la sempre
acessível e atualizada;
2º Identificar , claramente, se o processo é de Credenciamento, Autorização ou
Atualização, para selecionar o artigo a que se refere o processo;
3º Selecionar, organizar e guardar os documentos necessários para elaboração do
processo atentando, sempre, para as exigências postas no artigo;
4º Ficar atento aos prazos e orientações recebidas da Coordenação da Educação
Profissional, organize em uma pasta esses documentos;
5º Busque orientação, sempre, na primeira instância que é a Gerência da sua região;
6º Se o processo retornar a sua U.E fique atento, e siga as orientações postas no
Checklist.

CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO – ARTIGO 28

Organizado em 4 Incisos:
I - Identificação da instituição mantenedora e do
estabelecimento de ensino;
II - Aspectos Pedagógicos;
III - Aspectos jurídicos*; e
IV - Aspectos Físicos

CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO –
ARTIGO 28
1º Capa amarela com registro do protocolo;
I. identificação da instituição mantenedora e do estabelecimento de ensino: (este título NÃO
DEVE aparecer no processo, é apenas para organização do mesmo, conforme posto na
Resolução)
-Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Estadual de Educação, subscrito pelo
mantenedor; (modelo anexo)
-Dados cadastrais: nome e endereço completo da mantenedora e do estabelecimento de ensino
(telefone, e-mail); quadro societário e nível de formação dos sócios (rede privada);
(Verificar se o nome do mantenedor e do estabelecimento de ensino está conforme o
descrito no CNPJ)
-Relação e número do Parecer dos cursos em oferta, quando couber; (organizado em tabela 2
linhas por 3 colunas)
Nº Parecer
Curso
Eixo

-Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), da
mantenedora e da filial, quando couber. ( CNPJ da SED)

II. Aspectos Pedagógicos: (este título NÃO DEVE aparecer no processo, é apenas para
organização do mesmo, conforme está posto na Resolução)

- Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar, quando do credenciamento do
estabelecimento de ensino; (Resolução CEE/SC nº 182/2013, Art. 17 ,18 e 19, que indica o
mínimo que deve constar nestes documentos)

- 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); (Conforme o Art. 20 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012,
em meio digital - CD em WORD)

Estrutura dos Planos de Curso conforme a Res. CEB/CNE
06/2012, no seu a Art. 20, incluindo o parágrafo 1º e seus incisos
I até IV;
Art. 20 - Os planos de curso, coerentes com os respectivos projetos político
pedagógicos, são submetidos à aprovação dos órgãos competentes dos
correspondentes Sistemas de Ensino, contendo obrigatoriamente, no
mínimo:
I - Identificação do curso; ( Em formato de tabela: 2 colunas por 5 linhas, com o seguintes itens)
Nome do curso
Eixo tecnológico
Carga Horária
Carga Horária de
estágio
( quando houver)
Carga Horária Total

II - Justificativa e objetivos; ( Objetivo geral e, no mínimo , 3 objetivos específicos)

III - Requisitos e formas de acesso; (Inserir idade mínima de 16 anos para Estágio, conforme Res.
CNE 01/2004, Art. 7º, par. 5º, caso haja Estágio no Curso)

IV - Perfil profissional de conclusão; (conforme o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos)

V - Organização Curricular;
a) Componentes Curriculares (de cada etapa)
b) Quadro da Matriz Curricular proposta(em uma página, conforme o modelo em anexo)

c) Ementas das respectivas disciplinas (listagem horizontal). Por exemplo:
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL
Leitura e interpretação de textos, tipos de textos: descritivo, narrativo e dissertativo. Ortografia.
Divisão silábica, acentuação gráfica, classes gramaticais. Palavras homônimas e parônimas.
Concordância verbal e nominal. Pontuação. Novas normas ortográficas; técnicas de oratória;
normas ABNT.

D) Orientações metodológicas: (Atentar para o Parecer CNE/CEB 11/12 , item Organização
Curricular, pois ele aponta questões importantes neste quesito: Formação de conceitos,
sendo o conteúdo uma ferramenta, a interdisciplinaridade, a flexibilidade e
contextualização) Adotar metodologias que permitam diferentes situações de vivência,
aprendizagem e trabalho, tais como experimentos e atividades específicas em ambientes
especiais – laboratório, oficina, ateliê e outros; visitas técnicas; investigação sobre
atividades profissionais; estudos de caso, conhecimento direto do mercado e das empresas,
projetos de pesquisa e/ou intervenção – individuais e em equipe; simulações; projetos de
exercício profissional efetivo, e estágios profissionais supervisionados como atos educativos
de responsabilidade da instituição educacional.

e) Prática profissional intrínseca ao currículo, desenvolvido no ambiente de aprendizagem.(Res.
CNE/CEB nº 6 - Art. 21 par. 1. Aquelas atividades que envolvem diferentes situações de vivência
entre aprendizagem e trabalho como: experimentos, atividades específicas em laboratórios,
oficinas, ateliês, investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa, etc.)

f) Estágio Profissional Supervisionado (apresentar texto com referências legais caso haja Estágio;
se não houver, mencionar que o curso não contempla Estágio, verificar Resolução nº 167/2013,
Capítulo IV, Art. 42 a 46, Lei do Estágio nº 11.788, de 25/09/2008, Resolução CNE nº 6/2012,
Capítulo II, Art. 21 e seus parágrafos)

O ESTÁGIO TAMBÉM REQUER ALGUNS CUIDADOS PARA
ALÉM DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS DO PROCESSO,COMO:
Orientar os estagiários com relação aos seguintes pontos, entre outros:
- Quais os procedimentos legais e de registro a serem observados e realizados durante o estágio;
- Cumprir, com eficiência, as tarefas que lhe sejam referentes;
- Atentar as normas disciplinares da instituição campo e preservar o sigilo das informações,
mantendo discrição e postura ética em relação às informações e às ações referentes à
participação em atividades da Instituição-campo e de realização do estágio;
- Conhecer as atribuições funcionais previstas na legislação específica quando o curso for de
uma profissão regulamentada, por exemplo, aqueles que tem Conselhos Regionais;
-Trajar-se adequadamente e com roupas condizentes com o local de trabalho;

-Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores; (Resolução nº 167,
Capítulo V, Art. 47 a 49)
-Critérios e procedimentos de avaliação; (Resolução CEE/SC nº 183/2013 e a Portaria SED nº
189/17)
-Biblioteca, instalações e equipamentos; (descrição física dos ambientes da U.E, sem acervo
bibliográfico)
-Perfil do pessoal técnico e diretivo; (descrever especificando se é membro efetivo do Magistério,
formação e respectiva função, orientador de curso e de estágio quando for o caso. Não
apresentar neste item o quadro do corpo técnico diretivo)
-Perfil do pessoal Docente; (descrever especificando se é membro efetivo do Magistério,
formação e respectiva função, as experiências profissionais relacionadas ao curso. Não
apresentar neste item o quadro do corpo docente)
-Certificados e diplomas a serem emitidos. ( Resolução 167, Capitulo VIII, Art. 62 a 69)

-Justificativa da demanda do mundo de trabalho; (Parecer CNE/CEB nº 11/2012. “O mundo do
trabalho como referência para a educação profissional”; “Perspectivas do desenvolvimento do
mundo do trabalho”; “ A escola e o mundo do trabalho”)
-Quadro do corpo diretivo do referido curso, especificando nome, formação e função: do diretor,
do assistente educacional, coordenador do curso e coordenador do estágio profissional
supervisionado (quando houver), anexando cópia frente verso do diploma da graduação.
OBS: A tabela deve seguir a seguinte formatação.

Nome

Formação

Função

-Cópia frente verso do diploma da graduação do Corpo Diretivo (esta documentação não deve ser
gravada em CD)

-Quadro do corpo docente, constando nome, disciplina e formação.
OBS: A tabela deve seguir a seguinte formatação.

-Cópia frente verso do diploma da graduação do Corpo Docente, seguindo a ordem
que aparecem no quadro. Caso um mesmo docente ministre mais de uma disciplina,
listar uma vez o nome dele e todas as disciplinas que vai ministrar ao lado (esta
documentação não deve ser gravada em CD).
-Plano de Estágio Curricular (quando houver Estágio no Curso)
-Cópia dos Termos de Convênios para Estágio Supervisionado ou Acordo de Cooperação Técnica, firmado com empresas e outras instituições que sejam vinculadas
ao curso técnico, devendo indicar o número de alunos estagiários, horário e prazo de
vigência de no mínimo 1 ano, de acordo com a (Lei do Estágio nº 11.788, de
25/09/2008), caso haja Estágio.

-Cópia do Modelo do Termo de compromisso firmado entre Estagiário e
Estabelecimento de Ensino
Comprovação de Estrutura Prévia Mínima: ( Não deve aparecer no processo é apenas
para organização do mesmo)
-Biblioteca, com listagem do acervo bibliográfico específico e atualizado para o
referido curso. (conforme Catálogo Nacional de Cursos Técnicos).
-Laboratórios e Equipamentos Específicos para o referido curso. (conforme Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos).

IV. Aspectos Físicos: (este título NÃO DEVE aparecer no
processo, é apenas para organização do mesmo, conforme está
posto na Resolução)
-Comprovação da propriedade, mediante certidão de Registro do Imóvel ou contrato
de sua locação ou cessão de uso, com data atualizada.
-Planta baixa, em folha A4, com identificação e metragem dos espaços e
dependências, comprovando possuir as condições adequadas para a oferta do curso
(atendimento às especificações técnicas e legais)
-Comprovação de acessibilidade a portadores de deficiências, conforme as normas
vigentes aplicáveis. (Declaração emitida e assinada pelo gestor da U.E. com base na Lei
nº 10.098/2000, com data atualizada).

-Laudos técnicos do imóvel : (verificar se estes laudos estão atualizados):
a) Alvará da Vigilância Sanitária (com data atualizada)
b) Alvará do Corpo de Bombeiros (com data atualizada)
c) Alvará Municipal de funcionamento comprovando as condições adequadas do
imóvel para fins educacionais. (com data atualizada)
-Visita de Verificação “in loco” (Preenchida e assinada, conforme modelo em anexo,
pelo responsável pela análise e pelo Gerente Regional de Educação, com data
atualizada)
-CD com plano de curso em Word (O CD gravado deve vir dentro de um envelope,
colado em uma folha que deve ser paginada sendo esta a última página do processo.)

AUTORIZAÇÃO DE NOVO CURSO, NO MESMO EIXO
Artigo 29
Exemplo: A U.E tem um curso técnico em eletromecânica, Eixo: Controle e Processos Industriais e
quer abrir o curso de eletrotécnica, do mesmo eixo.
Artigo 29 será instruído dando cumprimento ao art. 28, incisos I e II da Resolução 167/13
I - Identificação da instituição mantenedora e do estabelecimento de ensino;
II - Aspectos Pedagógicos;

1º Capa amarela com registro do protocolo;
I. identificação da instituição mantenedora e do estabelecimento de ensino: (este título NÃO
DEVE aparecer no processo, é apenas para organização do mesmo, conforme posto na
Resolução)
a) Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Estadual de Educação, subscrito pelo
mantenedor; (modelo anexo)
b) Dados cadastrais: nome e endereço completo da mantenedora e do estabelecimento de
ensino (telefone, e-mail); quadro societário e nível de formação dos sócios(rede privada);
(Verificar se o nome do mantenedor e do estabelecimento de ensino está conforme o
descrito no CNPJ)
c) Relação e número do Parecer dos cursos em oferta; ( organizado em tabela 2 linhas por 3
colunas)
Nº Parecer
Curso
Eixo

d) Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), da mantenedora e da
filial, quando couber. ( CNPJ da SED)

II. Aspectos Pedagógicos: (este título NÃO DEVE aparecer no processo, é apenas para
organização do mesmo, conforme está posto na Resolução)

a) Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar, quando do credenciamento do
estabelecimento de ensino; (Não colocar, apenas no Credenciamento, artigo 28)

b) 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); (Conforme o Art. 20 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012,
em meio digital - CD em WORD)

Estrutura dos Planos de Curso conforme a Res. CEB/CNE
06/2012, no seu a Art. 20, incluindo o parágrafo 1º e seus incisos
I até IV;
I - identificação do curso; ( Em formato de tabela: 2 colunas por 6 linhas, com o seguintes itens)

Nome do Curso
Eixo tecnológico
Carga horária
Carga Horária do
estagio(quando houver)
Carga Horária Total

II - justificativa e objetivos; ( Objetivo geral e,no mínimo , 3 objetivos específicos)
III - requisitos e formas de acesso; (Inserir idade mínima de 16 anos para Estágio, conforme Res.
CNE 01/2004, Art. 7º, par. 5º, caso haja Estágio no Curso)

IV - perfil profissional de conclusão; (conforme o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos)

V - organização curricular;
a) Componentes Curriculares (de cada etapa)
b) Quadro da Matriz Curricular proposta(em uma página, conforme o modelo em anexo)
c) Ementas das respectivas disciplinas (listagem horizontal)
d) Orientações metodológicas ( Atentar para o Parecer CNE/CEB 11/12 , item Organização
curricular, pois ele aponta questões importantes nesse quesito: Formação de conceitos,
sendo o conteúdo uma ferramenta, a interdisciplinaridade, a flexibilidade e contextualização)
Adotar metodologias que permitam diferentes situações de vivência, aprendizagem e
trabalho, tais como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais –
laboratório, oficina, ateliê e outros; visitas técnicas; investigação sobre atividades
profissionais; estudos de caso, conhecimento direto do mercado e das empresas, projetos de
pesquisa e/ou intervenção – individuais e em equipe; simulações; projetos de exercício
profissional efetivo, e estágios profissionais supervisionados como atos educativos de
responsabilidade da instituição educacional.

e) Prática profissional intrínseca ao currículo, desenvolvido no ambiente de aprendizagem.(Res.
CNE/CEB nº 6 ,Art. 21 par. 1. Aquelas atividades que envolvem diferentes situações de vivência
entre aprendizagem e trabalho como: experimentos, atividades específicas em
laboratórios,oficinas, ateliês, investigação sobre atividades profissionais, projetos de
pesquisa,etc.)

f)Estágio Profissional Supervisionado (apresentar texto com referências legais caso haja Estágio;
se não houver, mencionar que o curso não contempla Estágio, verificar Resolução nº 167/2013,
Capítulo IV, Art. 42 a 46, Lei do Estágio nº 11.788, de 25/09/2008, Resolução CNE nº 6/2012,
Capítulo II, Art. 21 e seus parágrafos)

-Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores; (Resolução nº 167,
Capítulo V, Art. 47 a 49)
-Critérios e procedimentos de avaliação; (Resolução CEE/SC nº 183/2013 e a Portaria SED nº
189/17)
-Biblioteca, instalações e equipamentos; (descrição física dos ambientes da U.E, sem acervo
bibliográfico)
-Perfil do pessoal técnico e diretivo; (descrever especificando se é membro efetivo do Magistério,
formação e respectiva função, orientador de curso e de estágio quando for o caso. Não
apresentar neste item o quadro do corpo técnico diretivo)
-Perfil do pessoal Docente; (descrever especificando se é membro efetivo do Magistério,
formação e respectiva função, as experiências profissionais relacionadas ao curso. Não
apresentar neste item o quadro do corpo docente)
-Certificados e diplomas a serem emitidos. ( Resolução 167,Cap. VIII, Art. 62 a 69)

-Justificativa da demanda do mundo de trabalho; (Parecer CNE/CEB nº 11/2012. “O mundo do
trabalho como referência para a educação profissional”; “Perspectivas do desenvolvimento do
mundo do trabalho”; “ A escola e o mundo do trabalho”)
-Quadro do corpo diretivo do referido curso, especificando nome, formação e função: do diretor,
do assistente educacional, coordenador do curso e coordenador do estágio profissional
supervisionado (quando houver), anexando cópia frente verso do diploma da graduação.
OBS: A tabela deve seguir a seguinte formatação.

Nome

Formação

Função

-Cópia frente verso do diploma da graduação do Corpo Diretivo (esta documentação não deve ser
gravada em CD)

-Quadro do corpo docente, constando nome, disciplina e formação.
OBS: A tabela deve seguir a seguinte formatação.

Nome

Formação

Função

-Cópia frente verso do diploma da graduação do Corpo Docente, seguindo a ordem que
aparecem no quadro. Caso um mesmo docente ministre mais de uma disciplina, listar uma vez o
nome dele e todas as disciplinas que vai ministrar ao lado (esta documentação não deve ser
gravada em CD).
-Plano de Estágio Curricular (quando houver Estágio no Curso)
-Cópia dos Termos de Convênios para Estágio Supervisionado ou Acordo de Cooperação Técnica,
firmado com empresas e outras instituições que sejam vinculadas ao curso técnico, devendo
indicar o número de alunos estagiários, horário e prazo de vigência de no mínimo 1 ano, de
acordo com a (Lei do Estágio nº 11.788, de 25/09/2008), caso haja Estágio.

-Cópia do Modelo do Termo de compromisso firmado entre Estagiário e Estabelecimento de
Ensino
Comprovação de Estrutura Prévia Mínima: (este título NÃO DEVE aparecer no processo, é
apenas para organização do mesmo, conforme está posto na Resolução)
-Biblioteca, com listagem do acervo bibliográfico específico e atualizado para o referido curso.
(conforme Catálogo Nacional de Cursos Técnicos).
-Laboratórios e Equipamentos Específicos para o referido curso. (conforme Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos).
-Visita de Verificação “in loco” (Preenchida e assinada, conforme modelo em anexo, pelo
responsável pela análise e pelo Gerente Regional de Educação, com data atualizada)
-CD com plano de curso em Word (O CD gravado deve vir dentro de um envelope, colado em
uma folha que deve ser paginada sendo esta a última página do processo.)

O que o Artigo 29 não tem:
PPP e Regimento; e

Aspectos Físicos envolvendo :
- Comprovação da propriedade, mediante certidão de Registro do Imóvel ou contrato de sua
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 deficiências, conforme as normas vigentes
aplicáveis;
-Laudos técnicos do imóvel:
a) Alvará da Vigilância Sanitária
b) Alvará do Corpo de Bombeiros
c) Alvará Municipal de funcionamento comprovando as condições adequadas do imóvel para
fins educacionais.

Atualização de Plano de Curso - Artigo 34
Art. 34 A Atualização do Plano de Curso para atender às mudanças e exigências do mercado de
trabalho, novos perfis profissionais e outras necessidades ocorrerá mediante:
I. requerimento ao Presidente do Conselho Estadual de Educação;
II. justificativa e descrição da alteração do plano de curso;
III. cópia do parecer de autorização do curso e o Parecer da última atualização do Plano de Curso,
quando couber;
IV. plano de curso proposto, em meio físico e digital (CD);
V. termo(s) de convênio(s) com instituições onde serão realizados os estágios supervisionados,
quando existirem.

ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE CURSO - ARTIGO 34
1ª Capa amarela com registro do protocolo;
-Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Estadual de Educação, subscrito pelo
mantenedor; (modelo anexo)
-Justificativa e descrição da alteração do Plano de Curso
-Cópia do parecer de autorização do curso e o parecer da última atualização do Plano de Curso
-Plano de curso da habilitação proposta; (Conforme o Art. 20 da Resolução CNE/CEB nº
6/2012,em meio digital (CD em WORD)
I-Identificação do curso (em tabela 2 colunas por 5 linhas)
Nome do curso
Eixo tecnológico
Carga Horária
Carga Horária de Estágio (quando houver)
Carga Horária Total

II-Justificativa do curso: Objetivo geral e, no mínimo 3 específicos;
III-Requisitos de acesso ;(Inserir idade mínima de 16 anos para Estágio, conforme Res. CNE
01/2004, Art. 7º, parag. 5º, caso haja Estágio no Curso)
IV-Perfil profissional de conclusão; (conforme o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos)

V - Organização curricular;
a) Componentes Curriculares (de cada etapa)
b) Quadro da Matriz Curricular proposta(em uma página, conforme o modelo em anexo)
c) Ementas das respectivas disciplinas (listagem horizontal)

d)Orientações metodológicas ( Atentar para o Parecer CNE/CEB 11/12 , item Organização curricular, pois
ele aponta questões importantes nesse quesito: Formação de conceitos, sendo o conteúdo uma ferramenta, a
interdisciplinaridade, a flexibilidade e contextualização) Adotar metodologias que permitam diferentes
situações de vivência, aprendizagem e trabalho, tais como experimentos e atividades específicas em ambientes
especiais – laboratório, oficina, ateliê e outros; visitas técnicas; investigação sobre atividades profissionais;
estudos de caso, conhecimento direto do mercado e das empresas, projetos de pesquisa e/ou intervenção –
individuais e em equipe; simulações; projetos de exercício profissional efetivo, e estágios profissionais
supervisionados como atos educativos de responsabilidade da instituição educacional.

e) Prática profissional intrínseca ao currículo, desenvolvido no ambiente de aprendizagem.(Res.
CNE/CEB nº 6 ,Art. 21 par. 1. Aquelas atividades que envolvem diferentes situações de vivência
entre aprendizagem e trabalho como: experimentos, atividades específicas em
laboratórios,oficinas, ateliês, investigação sobre atividades profissionais, projetos de
pesquisa,etc.)
f) Estágio Profissional Supervisionado (apresentar texto com referências legais caso haja Estágio;
se não houver, mencionar que o curso não contempla Estágio, verificar Resolução nº 167/2013,
Capítulo IV, Art. 42 a 46, Lei do Estágio nº 11.788, de 25/09/2008, Resolução CNE nº 6/2012,
Capítulo II, Art. 21 e seus parágrafos)

-Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores; (Resolução nº 167,
Capítulo V, Art. 47 a 49)
-Critérios e procedimentos de avaliação; (Resolução CEE/SC nº 183/2013 e a Portaria SED nº
189/17)
-Biblioteca, instalações e equipamentos; (descrição física dos ambientes da U.E, sem acervo
bibliográfico)
-Perfil do pessoal técnico e diretivo; (descrever especificando se é membro efetivo do Magistério,
formação e respectiva função, orientador de curso e de estágio quando for o caso. Não
apresentar neste item o quadro do corpo técnico diretivo)
-Perfil do pessoal Docente; (descrever especificando se é membro efetivo do Magistério,
formação e respectiva função, as experiências profissionais relacionadas ao curso. Não
apresentar neste item o quadro do corpo docente)
-Certificados e diplomas a serem emitidos. (Res. 167 , Cap. VIII, Art.62 a 69)

-Termo(s) de Convênio(s) com instituições onde serão realizados os estágios supervisionados,
quando existirem. ( indicam o curso técnico a que se refere a solicitação, o número de alunos, o
horário e prazo de vigência)
-Visita de Verificação “in loco”; (Preenchida e assinada, conforme modelo em anexo, pelo
responsável pela análise e pelo Gerente Regional de Educação, com data atualizada)

-CD com plano de curso em Word ; (O CD gravado deve vir dentro de um envelope, colado em
uma folha que deve ser paginada sendo esta a última página do processo.)

O que o Artigo 34 não tem:
Dados cadastrais;
PPP e Regimento;
Quadro do corpo diretivo e docente;
Plano de estágio curricular;
Justificativa da demanda do trabalho; e
Comprovação de estrutura mínima.

Aspectos Físicos envolvendo :
- Comprovação da propriedade, mediante certidão de Registro do Imóvel ou contrato de sua 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 deficiências, conforme as normas vigentes aplicáveis;
-Laudos técnicos do imóvel:
a) Alvará da Vigilância Sanitária
b) Alvará do Corpo de Bombeiros
c) Alvará Municipal de funcionamento comprovando as condições adequadas do imóvel para fins
educacionais.

Bibliografia utilizada nos processos
Lei nº 9394/96; Diretrizes e Base da Educação
Resolução CEE nº 167/2013; 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 CEE nº 183/2013 e Portaria 189/2017; Sistemática de avaliação do estado.
Resolução CNE nº 6/2012 e Parecer CNE nº 11/2012; Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional
Téc. de Nível Médio.
Resolução nº 182/2013, (Art. 17 ,18 e 19.) Estabelece normas complementares para o Credenciamento,
Autorização de cursos e seu reconhecimento e dá outras providências.
Lei nº 11.788, de 25/09/2008, dispõe sobre o estágio de estudantes.
Parecer CNE/CEB nº 35/2003 e Resolução CNE/CEB nº 1/2004, que Estabelece Diretrizes Nacionais para a
organização e a realização de Estágio de alunos da Educação Profissional e do Ensino Médio, inclusive nas
modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos.
Para os Cursos Técnicos de Enfermagem, além das legislações acima, seguir o Parecer CEE/SC 196, de
22/11/2016 e Parecer CEE/SC 076, de 23/10/2017.
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos que pode ser encontrado no link abaixo:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41271-cnct-3-edicaopdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192

Conhecendo os Checklists.
Documento criado pela Coordenação da Educação Profissional
para analisar os processos;
Finalidades:
- Para a Coordenação: orienta na análise dos processos de
acordo com a finalidade de cada artigo;
- Para as Escolas e Gerências: orienta na reelaboração do
processo, conforme os itens assinalados e orientações escritas
no checklist, após a análise da Coordenação.
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